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Quý độc giả thân mến!

Chúng ta đã bước sang năm 2018 – Năm Mậu Tuất với biết bao háo hức và kỳ 
vọng cho một năm thuận buồm xuôi gió. Trong không khí rộn ràng của những 
ngày Tết Nguyên Đán, sắc xuân đang tràn ngập trên từng con phố, từng ngôi 
nhà, thì Tết trong trái tim của mỗi thành viên Kienlongbank là điều có thể cảm 
nhận được nhất trong ngôi nhà chung Kienlongbank.

Chào Xuân 2018 - Bản tin Kienlongbank số đặc biệt như một món quà  
Kienlongbank trân trọng gửi tặng đến Quý độc giả. Trong đó, loạt bài viết điểm 
lại sự kiện, hoạt động của Kienlongbank trong năm vừa qua, lồng ghép với 
những kết quả khích lệ khi Kienlongbank hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh 
doanh 2017, định hướng phát triển trong năm mới sẽ giúp Quý độc giả nhìn 
thấy được bức tranh toàn cảnh của Kienlongbank. Cùng với đó là những chia sẻ, 
những cảm xúc khi Tết đến Xuân về, những hoài niệm của các thành viên trong 
đại gia đình Kienlongbank sẽ mang đến cho Quý độc giả những cảm xúc thú 
vị… hy vọng Bản tin số Xuân Mậu Tuất - 2018 sẽ là người bạn đồng hành của 
Quý độc giả trong những ngày đầu Xuân 2018.

Nhân dịp Xuân mới, Ban biên tập xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến 
Quý độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành với Bản tin Kienlongbank trong suốt 
một năm qua. Trân trọng cảm ơn cộng tác viên đã nhiệt tình phối hợp, tham 
gia viết bài, sưu tầm và gửi nội dung để Bản tin Kienlongbank được phong phú, 
hấp dẫn hơn khi đến tay bạn đọc. Mong rằng, trong năm mới và các năm tiếp 
sau nữa, Bản tin Kienlongbak sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ nhiệt 
tình từ Quý độc giả cùng các thành viên Kienlongbank.

Kính chúc Quý độc giả và gia đình đón năm mới  
“An khang thịnh vượng – Vạn sự như ý”.

• Khách hàng Ngô Thị Kim Loan
• Khách hàng Nguyễn Thị Mai
• Khách hàng Trần Văn An
• Khách hàng Nguyễn Thị Tư
• Khách hàng Lê Hồng Công
• Khách hàng Huỳnh Văn Diệp
• Khách hàng Nguyễn Văn Đông
• Khách hàng Nguyễn Kiều Châu

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

• Khách hàng Bành Văn Tài
• Kienlongbank Vĩnh Thuận
• Kienlongbank Phú Quốc
• Kienlongbank Rạch Giá
• Kienlongbank Số 03
• Kienlongbank An Thới
• Kienlongbank Đầm Sen

• Kienlongbank Bình Đại
• Trung tâm đào tạo
• Nguyễn Nhất Tuấn
• Phạm Văn Thanh
• Võ Nguyễn Thanh Trúc
• Vũ Hoàng Thảo Nguyên
• Nguyễn Thị Diễm Hương

• Đỗ Hồng
• Trần Thị Mỹ Dung
• Tống Khánh Chung
• Nguyễn Phương Lan
• Nguyễn Hoàng Phước
• Ngân Lê
• Tuấn Thanh
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Thư C húc Tết

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN MẬU TUẤT

Kính thưa Quý lãnh đạo, Quý khách hàng, Quý đối tác,
Kính thưa Quý cổ đông,
Thưa toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank,

Trong không khí hân hoan chào đón mùa xuân mới – Xuân Mậu 
Tuất 2018, thay mặt Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank), tôi kính chúc Quý lãnh đạo, Quý khách 
hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông, toàn thể cán bộ, nhân viên, 
cộng tác viên Kienlongbank cùng gia đình: 

TÂN XUÂN VẠN PHÚC – AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Năm 2017 là năm thắng lợi lớn của kinh tế Việt Nam khi đạt 
mức tăng trưởng kỳ vọng, trong đó, hệ thống các tổ chức tín 
dụng tại Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả 
vào thành công chung của nền kinh tế. Tự hào với thành tựu 
chung của đất nước, Kienlongbank đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, tăng 
trưởng 24,89% so với năm 2016. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực lao động, cống hiến của tập thể 
cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank, được sự chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Ngân hàng 
nhà nước Việt Nam và chi nhánh các tỉnh, thành, sự hỗ trợ hết sức quý báu của đồng nghiệp là các 
tổ chức tín dụng trong nước và các đối tác của Kienlongbank.

Kienlongbank tin tưởng vào chương trình hành động năm 2018 của Chính phủ với những chính 
sách ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô trước vận hội và thách thức mới sẽ góp phần định hướng, 
dẫn dắt, mang đến động lực phát triển cho nền kinh tế đất nước. Năm 2018, Kienlongbank tiếp tục 
mở rộng mạng lưới kinh doanh tại các tỉnh, thành, không ngừng đẩy mạnh chất lượng dịch vụ 
khách hàng, xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới thu hút và giữ chân khách hàng, luôn sẵn lòng chia 
sẻ với tất cả khách hàng để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng chia sẻ 
trách nhiệm với cộng đồng xã hội để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.  

Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank 
tiếp tục đồng lòng và nỗ lực lao động, đóng góp trí tuệ và tình yêu nghề nghiệp của mỗi cá nhân vì 
sự phát triển bản thân, sự thành công của đơn vị và sự phát triển bền vững của Kienlongbank, hoàn 
thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, góp phần thành công vào chiến lược phát triển Kienlongbank 
giai đoạn 2016 – 2020.

Chào đón năm mới 2018, thay mặt Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên 
Kienlongbank, một lần nữa, tôi kính chúc Quý lãnh đạo, Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông 
cùng Gia đình vui đón một mùa xuân sum vầy, hạnh phúc. 

Kính chúc Quý vị cùng tổ chức, đơn vị có một năm hoạt động sôi nổi và thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ năm 2018.

Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất - 2018!

Võ Quốc Thắng
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank
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Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng tháng 
Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đánh 
thắng thực dân và đế quốc xâm lược; xóa bỏ chế độ áp 
bức, bóc lột, bất công; hoàn thành sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ  
nghĩa xã hội. Trước muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng 
ta luôn vững tin chèo lái con thuyền cách mạng đi đến 
bến bờ. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công ng-
hiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh, làm cho thế và lực, vị trí và uy tín của Đảng, của đất 
nước Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Những chiến thắng to lớn và vĩ đại đó của dân tộc không 
thể tách rời vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, khoa học 
và cách mạng của Đảng. Những chiến thắng đó không chỉ 
là chiến thắng của một dân tộc “đất không rộng, người 
không đông” và còn đầy những gian khó trên con đường 
phát triển mà còn là chiến thắng của lương tri, thời đại 
trong cuộc đương đầu với những thế lực đen tối của chủ 
nghĩa đế quốc luôn âm mưu đặt ách thống trị lên mọi dân 
tộc trên thế giới. Với những thành tựu mà cách mạng nước 
ta đã đạt được trong suốt 88 năm qua, với truyền thống 
đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích 
lũy được trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ 
nước, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả 

Kỷ niệm 88 năm
Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

(03/02/1930 - 03/02/2018) 

Hàng năm cứ vào độ xuân về, Tết đến là cả dân tộc Việt Nam 
lại rạo rực, tưng bừng chào đón, kỷ niệm ngày ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Có lẽ  chưa có dân tộc nào trên thế giới 
khi nói đến Đảng lãnh đạo đất nước mình lại có một sự trân 
trọng, tự hào, yêu quý như dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại thực dân và đế 
quốc, thống nhất đất nước và giành nhiều thắng lợi trong sự 
nghiệp đổi mới, làm cho uy tín của Đảng, của đất nước ngày 
càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng ta ra đời vào 
mùa xuân năm 1930, và Đảng đã đem về cho dân tộc ta những 
mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. Với những người 
dân Việt Nam, Đảng lúc nào cũng là mùa xuân của đất nước.

Đảng mãi mãi là mùa Xuân của đất nước

dân tộc đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng 
ta hoàn toàn tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền 
vững trong thế kỷ XXI.

Những mùa xuân trôi qua nhanh, sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đúng 
hướng khi việc tăng trưởng kinh tế đã cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, 
xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
bước phát triển. Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm đã 
dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế 
và người lao động đều tham gia tạo việc làm; từ chỗ không chấp nhận có sự phân 
hóa giàu-nghèo đã đi đến khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với tích 
cực xóa đói giảm nghèo.

Vì những chiến công to lớn đó mà Đảng ta chính là mùa xuân của đất nước, của con 
người Việt Nam. “Ý Đảng - lòng Dân” hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên 
mùa xuân tươi đẹp, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến, bách 
thắng trước mọi khó khăn, thử thách. Tất cả những chiến công, những kỳ tích mà đất 
nước ta, dân tộc ta giành được trong 88 năm kiên định, vững vàng đi theo ngọn cờ 
cách mạng, phần lớn là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh 
và Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Đất nước đang vào xuân và Đảng mãi mãi là mùa xuân của đất nước. Cả dân tộc Việt 
Nam với khí thế vui tươi “Mừng Xuân, mừng Đảng”. Tự hào về Đảng quang vinh, về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân nước Việt thân yêu 
dù bất cứ ở đâu hãy giữ vững niềm tin vào Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên CNXH, thể hiện lòng yêu nước bằng 
những hành động thiết thực, cụ thể. Mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa xuân để dâng 
lên Đảng, tạo cho mùa xuân tràn ngập những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho 
sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

· Nguồn: baria-vungtau.gov.vn
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Ủy ban giám sát tài chính quốc gia dự báo 
năm 2018 hệ thống tài chính tiếp tục đảm 
bảo khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, 
khoảng 19,3% so với cuối năm 2017. Cơ cấu 
nguồn cung ứng bền vững hơn, giảm bớt sự 
phụ thuộc vào hệ thống TCTD và tăng nguồn 
trung dài hạn từ thị trường vốn. Dự kiến, 
cung ứng từ thị trường vốn tăng 22,5% và từ 
hệ thống TCTD vào khoảng 17,5%. 

Về triển vọng tín dụng năm 
2018 
Dự báo năm 2018, tín dụng tiếp tục đà tăng 
trưởng ổn định, mức tăng trưởng tương 
đương với 3 năm gần đây, vào khoảng 18% 
-19%. Cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh, có xu 
hướng giảm tỷ trọng tín dụng trung dài hạn 
và tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn. 

Tín dụng tiêu dùng dự kiến tiếp tục tăng 
trưởng cao và là mảng hoạt động chiến lược 

của nhiều ngân hàng trong năm tới. Chất lượng tín dụng được cải thiện nhờ xử lý quá trình xử 
lý nợ xấu được đẩy nhanh, các TCTD yếu kém đặc biệt là 3 ngân hàng 0 đồng đang có những 
dấu hiệu tích cực, khuôn khổ pháp lý cho xử lý tài sản xấu dần được hoàn thiện, các yếu tố kinh 
tế vĩ mô hỗ trợ mạnh. 

Về thanh khoản của hệ 
thống ngân hàng
Thanh khoản hệ thống năm 2018 được dự 
báo tương đối ổn định. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn 
hạn sử dụng cho vay trung dài hạn có xu 
hướng giảm do các TCTD đang chủ động cơ 
cấu lại nguồn và sử dụng nguồn, xu hướng 
tăng cho vay ngắn hạn và tăng huy động tiền 
gửi kỳ hạn dài và phát hành GTCG. 

Về lãi suất
Lãi suất huy động và cho vay VND năm 2018 
dự báo khá ổn định so với năm 2017, với biên 
độ giao động khoảng 0,2 điểm %. Lãi suất có 
thể có biến động nhẹ và cục bộ do: (i) yếu tố 
mùa vụ vào đầu năm do Tết Nguyên đán và 
vào cuối năm do nhu cầu tín dụng thường 
tăng cao; (ii) Một số TCTD buộc phải tăng huy 
động dài hạn để đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn 
cho vay trung và dài hạn theo quy định; (iii) 
Một số TCTD tăng vốn để đáp ứng yêu cầu về 
CAR theo Basel II. 

Về khả năng hạ lãi suất VND: những yếu tố 
còn hỗ trợ thuận lợi cho việc giảm mặt bằng 
lãi suất cho vay: (i) các biến số kinh tế vĩ mô 
như lạm phát được kiểm soát khoảng 4%, áp 
lực từ phía tỷ giá không lớn; (ii) Nợ xấu nhiều 
khả năng được xử lý nhanh và triệt để hơn 
do cơ chế hỗ trợ từ Nghị Quyết số 42; (iii) dự 
báo kết quả kinh doanh hệ thống tiếp tục khả 
quan, thanh khoản tương đối ổn định, các 
TCTD yếu kém có chuyển biến tích cực. 

KỲ VỌNG GÌ VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NĂM 2018?

Mới đây Ủy ban giám sát tài chính quốc gia công bố báo cáo về 
tình hình kinh tế - tài chính năm 2018 và triển vọng năm 2018

Về thị trường ngoại hối 
Tỷ giá năm 2018 dự báo sẽ tiếp tục ổn định. 
Tỷ giá trong năm 2018 có nhiều yếu tố hỗ trợ 
đó là: (1) Cán cân thương mại có khả năng 
tiếp tục thặng dư do kinh tế thế giới 17 và 
thương mại toàn cầu tại các nước mới nổi 
và đang phát triển tiếp tục xu thế tăng so 
với năm trước (IMF, WEO-T10); (2) Dòng vốn 
nước ngoài vẫn có xu hướng tích cực. Trong 
bối cảnh lãi suất thấp tại các nền kinh tế phát 
triển, dòng vốn đang có xu hướng chảy vào 
các khu vực kinh tế mới nổi và đang phát 
triển để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. 

Tuy nhiên, tần suất tăng lãi suất của Fed 
trong năm 2018 sẽ nhiều hơn tạo kỳ vọng 
đồng USD tăng giá trở lại. FED được dự báo 
sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần trong năm 2018, 
với lộ trình dần dần đưa lãi suất cơ bản về 
mức 3%. Do đó, tỷ giá USD/VND có thể điều 
chỉnh tăng khoảng 1,5-2% là khá hợp lý, tiếp 
tục tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hàng xuất 
khẩu của Việt Nam.

Về thị trường chứng khoán 
năm 2018 
Thị trường cổ phiếu: với triển vọng tăng 
trưởng GDP năm 2018 tích cực có thể đạt từ 
6,5-6,8%, các biện pháp cải cách quyết liệt và 
hỗ trợ kinh tế tư nhân của Chính phủ sẽ phát 
huy tác dụng, các đợt thoái vốn Nhà nước, cổ 
phần hóa doanh nghiệp Nhà nước sẽ tiếp tục 
thu hút mạnh dòng vốn ngoại, Ủy ban giám 

sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) nhận định 
thị trường cổ phiếu có khả năng tăng trưởng 
trong năm 2018, tuy nhiên vẫn sẽ có những 
đợt điều chỉnh giảm. 

Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 
2018 dự báo ít biến động. Khối lượng phát 
hành TPCP năm 2018 dự kiến thấp hơn so với 
năm 2017 (khoảng xấp xỉ 150 nghìn tỷ đồng), 
khối lượng đáo hạn năm 2018 dự kiến cũng 
giảm hơn so với 2017; lãi suất trúng thầu 
nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì ở mức thấp.

UBGSTCQG nhận định triển vọng dòng vốn 
đầu tư gián tiếp nước ngoài trong năm 2018 
tiếp tục tích cực, đặc biệt tập trung vào các 
đợt cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các 
doanh nghiệp lớn, có chất lượng. Khả năng 
hấp thụ vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài của 
thị trường vốn đã được cải thiện mạnh nhờ 
quy mô thị trường gia tăng, niềm tin của nhà 
đầu tư vào quyết tâm cải cách của Chính phủ, 
các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân. 

Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, 
thoái vốn Nhà nước và đẩy mạnh niêm yết 
các doanh nghiệp lớn để tăng thu hút dòng 
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trong bối 
cảnh thị trường vốn đang diễn biến thuận lợi

· Nguồn: cafebiz.vn

THỊ TRƯỜNG
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Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều tăng 
trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (KH) đề ra. 
Theo đó, Tổng tài sản Kienlongbank hoàn thành 102,34% KH; tổng dư nợ cấp tín dụng 
hoàn thành 99,94% KH; tổng nguồn vốn huy động hoàn thành 102,01% KH. Đáng 
chú ý, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 103,80% KH; các chỉ số an toàn hoạt động đều 
thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 29/6/2017, 300 triệu cổ phiếu của Kienlongbank đã 
chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán 
là KLB. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch trong 
hoạt động của Kienlongbank, tạo thuận lợi trong việc giao 
dịch cổ phiếu của cổ đông cũng như nhà đầu tư, đồng thời 
mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp cận các kênh huy động vốn dài 
hạn trên thị trường, đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh 
của Kienlongbank trong thời gian tới.   

10
Nổi bật của KIENLONGBANK 
trong năm 2017

sự kiện

1 KIENLONGBANK HOÀN THÀNH HẦU HẾT 
CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2017

2 CỔ PHIẾU KLB CHÍNH THỨC GIAO DỊCH 
TRÊN SÀN UPCOM

Kienlongbank triển khai 02 Chương trình khuyến mãi (CTKM) lớn 
nhất năm 2017, tổng giá trị khuyến  mãi trên 13 tỷ VNĐ
Quý II và Quý IV, Kienlongbank đã triển khai 2 CTKM “Gửi tiền  
Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” (tháng 4/2017) 
và “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 xế hộp” (tháng 
9/2017) với tổng giá trị giải thưởng trên 13 tỷ đồng. Chương trình 
đã nhận được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo khách hàng trên 
cả nước, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017 của 
Ngân hàng.

3 KIENLONGBANK TRIỂN KHAI 02 
CTKM LỚN NHẤT NĂM 2017

4 KIENLONGBANK HỢP TÁC VỚI TỔ 
CHỨC THẺ QUỐC TẾ JCB

5 KIENLONGBANK CHỈNH 
TRANG 24 TRỤ SỞ CN, PGD

Ngày 26/12/2017, Kienlongbank và Tổ chức Thẻ Quốc tế 
JCB đã tiến hành ký hợp đồng hợp tác cấp phép bản quyền 
phát hành và thanh toán Thẻ Quốc tế JCB. Theo hợp đồng, 
Kienlongbank trở thành thành viên chính thức của Tổ chức 
Thẻ Quốc tế JCB và được quyền phát hành tất cả các loại 
thẻ, bao gồm: Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế. Đồng 
thời, Kienlongbank được quyền liên kết với các đơn vị chấp 
nhận thanh toán thẻ hợp pháp để thực hiện việc chấp nhận 
thanh toán thẻ.

Nằm trong chiến lược không ngừng mở rộng mạng lưới và 
chỉnh trang cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, năm 2017,  
Kienlongbank tiếp tục chỉnh trang, tu sửa lại 24 trụ sở Chi 
nhánh (CN), Phòng Giao dịch (PGD), bao gồm: PGD Gò 
Quao, PGD Cư Kuin, PGD An Biên, PGD Số 02, PGD Tân Bình, 
CN Tiền Giang, PGD Vĩnh Thạnh, CN Sóc Trăng, CN Đăk Lăk, 
CN Đồng Tháp, PGD Diên Khánh, PGD Vũng Tàu, CN Phú 
Yên, PGD Quận 12, CN Đà Nẵng, CN Cần Thơ, PGD Bình 
Minh, PGD Thoại Sơn, PGD Bình Đại, PGD Duyên Hải, PGD 
Gò Vấp, PGD Ô Môn, CN Bến Tre, CN Hậu Giang.

Với việc chỉnh trang, tu sửa lại các CN, PGD, Kienlongbank 
mong muốn sẽ mang lại cho khách hàng sự thoải mái và an 
tâm tin tưởng khi đến giao dịch tại Ngân hàng. 

TIÊU ĐIỂM

Nằm trong chính sách kinh doanh luôn đồng hành và “sẵn lòng chia sẻ” với khách hàng, trong năm 2017, Kienlongbank đã 
triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho khách hàng hiện hữu. Trong đó, 2 chính sách tiêu biểu, nổi bật của  
Kienlongbank là miễn, giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng chăn nuôi heo và khách hàng bị thiệt hại nặng do Bão số 12.

Thông qua việc đồng hành cùng với khách hàng vượt qua khó khăn, Kienlongbank hy vọng góp phần nhỏ chung tay cùng khách 
hàng khắc phục những thiệt hại, giúp bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất kinh  
doanh, tiếp tục gắn bó lâu dài với Kienlongbank.

6 KIENLONGBANK ĐỒNG HÀNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHĂN NUÔI HEO VÀ KHÁCH HÀNG BỊ 
THIỆT HẠI NẶNG DO BÃO SỐ 12
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Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp 
khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh 
toán điện tử Hải quan. Theo đó, Kienlongbank là một trong những ngân hàng đã triển khai 
thành công dịch vụ Thu thuế điện tử kết nới với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. 

Đây là dịch vụ tiện ích, giúp khách hàng của Kienlongbank nói riêng và các khách hàng cả 
nước có thêm nhiều lựa chọn về kênh giao dịch tại các ngân hàng, nhằm cung cấp cho người 
nộp thuế những dịch vụ nộp thuế thuận tiện, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và nhanh 
chóng nhất, rút ngắn được thời gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại của doanh 
nghiệp.

Năm 2017, Kienlongbank triển khai dịch vụ nạp tiền (Topup) và thanh toán hóa đơn (Billing) 
qua kênh giao dịch Internet Banking. Với tính năng này, giúp khách hàng cá nhân có thể nạp 
tiền điện thoại di động trả trước của các mạng di động hoặc thanh toán các hóa đơn tiền 
điện, nước, điện thoại trả sau, vé xe, vé máy bay, truyền hình cáp, đơn hàng thương mại điện 
tử,… của các nhà cung cấp dịch vụ có liên kết.

Đây là tiện ích thể hiện sự đa dạng hóa về sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ của 
Kienlongbank, dành cho khách hàng vừa tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch và an toàn. 
 

7 KIENLONGBANK TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THU THUẾ ĐIỆN TỬ KẾT NỐI TỔNG CỤC THUẾ, 
TỔNG CỤC HẢI QUAN

8 KIENLONGBANK MỞ RỘNG KÊNH THANH TOÁN DỊCH VỤ INTERNET BANKING

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kienlongbank tiếp tục phát huy vai trò đại 
diện tiếng nói của người lao động và liên tục triển khai, nhiều hoạt 
động, phong trào thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho người lao động. Trong năm 2017, CĐCS triển khai thành 
công các phong trào thi đua nội bộ như:

Chương trình thi đua “22 năm đồng hành” và “Chung sức”, Cuộc thi 
ảnh “Kienlongbank trong tim tôi”; Cuộc thi viết “Kienlongbank trong 
tôi”

Bên cạnh đó, CĐCS Kienlongbank đã đồng hành và hỗ trợ kịp thời 
các CB, NV và gia đình gặp thiệt hại nặng nề sau bão số 12 và nhiều 
hoạt động khác chăm lo đến đời sống của người lao động. Đặc biệt, 
CĐCS Kienlongbank đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu CĐCS 
Kienlongbank nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bầu ra 15 Ủy viên BCH CĐCS 
khóa II (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ 
Kienlongbank, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Là Ngân hàng được biết đến với phương châm “Sẵn 
lòng chia sẻ”, trong năm 2017, Kienlongbank tiếp tục 
thực hiện sứ mệnh mang niềm tin và giá trị ý nghĩa 
cuộc sống đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn 
trong cuộc sống thông qua các chương trình và hoạt 
động cộng đồng xã hội.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, Kienlongbank 
còn nhận được các Bằng khen của UBND các tỉnh, 
thành trao tặng, ghi nhận về trách nhiệm chia sẻ với 
cộng đồng. Trong năm 2017, Kienlongbank tiếp tục 
duy trì tổ chức trao quà Tết cho bà con nghèo; tặng học 
bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 
50 căn nhà đại đoàn kết và trao tặng 16 cây cầu nông 
thôn…   

9  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KIENLONGBANK: NĂM KHỞI SẮC VỚI NHIỀU PHONG 
TRÀO NỔI BẬT

TIÊU ĐIỂM

10  KIENLONGBANK TIẾP TỤC CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG, TỔ CHỨC 
NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TRONG NĂM 2017
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2017: 

Đoàn kết - đổi mới cùng phát triển

Từ ngày 09/01 đến ngày 14/01/2018, Ngân hàng TCMP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức chương 
trình Hội nghị tổng kết kinh doanh 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2018. Chương trình đã 
được diễn ra thành công tốt đẹp với những hoạt động, chuyên đề đào tạo và các hội thảo. Hãy cùng 
Bản tin Kienlongbank nhìn lại hình ảnh hoạt động của Ban lãnh đạo và Giám đốc các đơn vị trong 06 
ngày hội nghị tổng kết nhé.

NGÀY 09/01/2018: Hội thảo chia sẻ về hoạt động KPI & Thẻ; Chuyên đề đào tạo: Thiền trong kinh doanh

Kienlongbank quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018

Thiền sư Thích Minh Niệm chia sẻ về chuyên đề đào tạo: Thiền trong kinh doanh

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng với Thiền sư Thích Minh Niệm 

Từ ngày 11/01 – 13/01/2018, Ngân hàng 
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 
năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. 
Hội nghị có sự tham dự của các thành viên 
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều 
hành và Giám đốc các phòng, ban, trung tâm 
Hội sở, 117 đơn vị kinh doanh toàn hệ thống 
Kienlongbank.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 
31/12/2017, tổng tài sản Kienlongbank đạt 
37.353 tỷ đồng, hoàn thành 102,34% (tăng 
22,67% so với năm 2016); tổng dư nợ cấp tín 
dụng đạt 24.686 tỷ đồng, hoàn thành 99,94% 
(tăng 24,89% so với năm 2016); tổng nguồn 
vốn huy động đạt 33.152 tỷ đồng, hoàn 
thành 102,01% (tăng 25,74% so với năm 
2016); tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 
0,83%. Đáng chú ý Kienlongbank đã đạt được 
lợi nhuận trước thuế 259,51 tỷ đồng, hoàn 
thành 103,80% (tăng 71,2% so với năm 2016), 
trong đó lãi hoạt động dịch vụ tăng gấp 1,36 
lần so với năm 2016. Ngoài ra, các chỉ số an 
toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng 

KIENLONGBANK
HOÀN THÀNH 103,80% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2017

Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng 
trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu 
đãi khách hàng được triển khai hiệu quả; đời 
sống cán bộ, nhân viên không ngừng được 
cải thiện. 

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Võ Văn Châu - Thành 
viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank ghi nhận 
những nỗ lực đóng góp và gửi lời cảm ơn đến 
toàn thể Ban giám đốc và CB, NV, CTV toàn 
hệ thống Kienlongbank góp phần mang lại 
những kết quả tích cực cho Ngân hàng trong 
năm qua. Mặc dù thị trường tài chính Việt 
Nam trong năm 2017 vẫn còn nhiều thách 
thức, nhưng với sự chỉ đạo của Hội đồng 
quản trị, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của 
tập thể Ban lãnh đạo và CB, NV, CTV, sự tín 
nhiệm của khách hàng, Kienlongbank đã đạt 
được những kết quả rất đáng kể, làm tiền đề 
cho Kienlongbank tiếp tục phát triển, tăng 
trưởng ổn định trong năm 2018.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, 
Kienlongbank còn nhận được Bằng khen của 
UBND các tỉnh, thành trao tặng, ghi nhận về 

trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng. Trong 
năm 2017, Kienlongbank đã có nhiều chính 
sách miễn, giảm lãi vay, chia sẻ khó khăn với 
khách hàng chăn nuôi heo, bị ảnh hưởng 
nặng bởi cơn bão số 12; duy trì liên tiếp hoạt 
động trao quà Tết cho bà con nghèo; tặng 
học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn; xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết và 
trao tặng 16 cây cầu nông thôn… 

Với những kết quả mà Kienlongbank đã đạt 
được, Ban lãnh đạo Kienlongbank xây dựng 
chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018 và giải 
pháp thực hiện, bám sát mục tiêu hoạt động 
“An toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”, đề 
cao tính minh bạch và chuyên nghiệp, kiên 
định theo định hướng trở thành Ngân hàng 
bán lẻ đa năng và hiện đại trên thị trường tài 
chính ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, Kien-
longbank vẫn tiếp tục định hướng tập trung 
vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục 
vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương buôn 
bán, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. 

· Kienlongbank

NGÀY 10/01/2018: Hội thảo Công tác quản lý rủi ro; Chuyên đề đào tạo: Lãnh đạo với 04 quyết định quan trọng trong kinh doanh
NGÀY 11/01/2018: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc; Hội thảo Công tác hỗ trợ; Hội thảo một số vấn để cần 
lưu ý trong công tác thanh toán quốc tế và Hội thảo Công tác cấp tín dụng.
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Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo định hướng về kế hoạch 
kinh doanh 2018

Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cấp quản lý tại các 
Phòng, Ban Trung tâm Hội sở và 117 Chi nhánh, Phòng Giao dịch Kienlongbank

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank phát biểu chỉ đạo định hướng 
của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh 2018

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 
HĐQT, BĐH  và Giám đốc các Phòng, Ban Trung tâm Hội sở Kienlongbank

Ngày 12/01/2018: Hoạt động Teambuilding tại Tp. Phan Thiết

Ngày 13/01/2018: Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018

Tiến sĩ Mai Hữu Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank chia sẻ chuyên đề “Lãnh đạo với 
04 quyết định quan trọng nhất trong kinh doanh”

Các đội chơi chụp ảnh lưu niệm trong hoạt động teambuilding

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank báo cáo tổng kết hoạt động 
kinh doanh năm 2017

Các đội chơi thuyết trình logo và slogan của đội

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank trao quyết định giao chỉ tiêu kế 
hoạch kinh doanh 2018 cho 117 Chi nhánh, Phòng giao dịch.

Ông Phạm Trần Duy Huyền - Thành viên TT HĐQT và ông Lê Khắc Gia Bảo - Trưởng Ban 
Kiểm soát trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2017

Bà Trần Tuấn Anh - Phó TGĐ và ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ tặng hoa chúc mừng các đơn vị 
có đóng góp tích cực về chỉ tiêu tăng trưởng huy động

Bà Phạm Thị Mỹ Chi - Kế toán trưởng và ông Nguyễn Thanh Minh - Thành viên Ban kiểm 
soát tặng hoa chúc mừng các đơn vị kinh doanh đạt tiêu chí thi đua phụ.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ  
Kienlongbank trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ có đóng góp tích cực trong hoạt động 
kinh doanh năm 2017.

Ông  Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank thay mặt Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 
trao Kỷ niệm chương cho ông Đặng Trung Lâu - Q. Giám đôc Kienlongbank Kiến An vi đã có 
những thành tích đóng góp trong sự nghiệp ngân hàng 

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT và ông Lê Trung Việt - Phó TGĐ trao 
thưởng cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT và ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ tặng hoa chúc mừng 
cho các đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ và ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ tặng hoa 
chúc mừng các đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế

Ông Võ Văn Tùng - Giám đốc Kienlongbank Rạch Giá đại diện cho 117 đơn vị 
trong toàn hệ thống nhận bảng tượng trưng Giấy chứng nhận bảo hiểm con 
người dành cho Cộng tác viên tín dụng

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ và ông Đặng Minh Quân - Thành viên Ban kiểm soát tặng 
hoa chúc mừng các đơn vị kinh doanh đạt tiêu chí thi đua phụ
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Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 (Khóa VIII) đã diễn ra trong hai ngày 05 và 06 tháng 01 năm 2018 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh,  
Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 (Khóa VIII) diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn và với tinh thần 
trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết. Hội nghị đã hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Ủy viên 
Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 
2014 - 2019.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, Mặt trận là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, 
là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, 
các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận,  
đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân 
tộc’ cho một số cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có ông Võ Quốc Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Kienlongbank vì những đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị KIENLONGBANK  
nhận Kỷ niệm chương 

“ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Võ Quốc Thắng- Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng nhau ăn một bữa cơm ngày đầu 
năm rộn rã tiếng cười. Thế nhưng, đâu đó trên đất nước Việt Nam, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, không được hưởng trọn vẹn 
không khí ấm cúng, sum vầy của những Ngày Tết. 

Cảm nhận sâu sắc với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đồng thời tiếp nối những giá trị ý nghĩa nhân văn của chương trình “San sẻ 
yêu thương - Thêm hương ngày Tết”, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Kienlongbank trao tặng 7.450 phần quà Tết với tổng 
giá trị gần 2 tỷ đồng để gửi tặng đến bà con, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 117 địa phương, nơi có Chi nhánh/
Phòng giao dịch Kienlongbank hoạt động. Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 27/01/2018 đến hết ngày 10/02/2018.

“Với những phần quà Tết Kienlongbank trao tặng đến bà con, chúng tôi không chỉ hy vọng bà con có thêm điều kiện đón Tết thật đầm 
ấm và ý nghĩa mà còn mong muốn kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của đông đảo các doanh nghiệp, các mạnh thường quân 
trên cả nước bằng những hành động và sự sẻ chia thiết thực để chung tay giúp đỡ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên đất 

NĂM THỨ 5 LIÊN TIẾP, KIENLONGBANK TRAO TẶNG
7.450 PHẦN QUÀ TẾT CHO BÀ CON

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV Kienlongbank cùng nhau chuẩn bị những 
phần quà Tết ý nghĩa, chứa đựng những tình cảm yêu thương, chia sẻ cho bà con có hoàn cảnh khó 
khăn trên cả nước. Đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp tổ chức, Kienlongbank dành 7.450 phần quà Tết, dự 

kiến trao cho bà con tại 117 địa phương cả nước từ 27/01 đến hết ngày 10/02/2018.

nước của chúng ta. Kienlongbank tin rằng, 
với sự đóng góp của mỗi cá nhân, mỗi doanh  
nghiệp sẽ góp phần giúp hàng vạn gia 
đình đón một cái Tết ấm áp và hạnh phúc”. 
Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ  
Kienlongbank chia sẻ về ý nghĩa của Chương 
trình.

Chương trình “San sẻ yêu thương - Thêm 
hương ngày Tết” là hoạt động thường niên 
được Kienlongbank phối hợp cùng với UBMT 
TQ VN các tỉnh, thành tổ chức từ năm 2014 
đến nay. Qua 5 năm tổ chức, với 31.320 phần 
quà trao gửi đến bà con, chương trình đã 
mang đến thông điệp về sự yêu thương, chia 
sẻ, giúp bà con đón nhận những món quà ý 
nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Thông qua 
hoạt động này, một lần nữa Kienlongbank 
khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng, 
xã hội với thông điệp “Sẵn lòng chia sẻ”.

· Kienlongbank
· Kienlongbank

Chương trình San sẻ yêu thương thêm hương ngày Tết năm 2017
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Sáng ngày 09/01/2018, tại Tp. HCM, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã trao thưởng cho 
các khách hàng may mắn trúng thưởng Giải Đặc biệt, Giải Nhất và Giải Nhì trong chương trình  

khuyến mại “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 xế hộp” (CTKM).

Được triển khai gần 3 tháng, từ 9/9 đến 6/12/2017, CTKM dành cho khách hàng gửi tiết kiệm chỉ từ 20 triệu đồng sẽ được nhận 
các phần quà hấp dẫn trong 29.000 phần quà tặng và cơ hội trúng 99 giải thưởng quay số. Kết quả, Kienlongbank đã xác định 
được 99 khách hàng trúng các giải thưởng trong chương trình qua 3 đợt quay số. 

Tại buổi Lễ trao Giải, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã chúc mừng và trao tặng xe ô tô Kia Sedona, trị giá 1,26 tỷ đồng cho khách 
hàng Huỳnh Phương Hằng, đang giao dịch tại Kienlongbank CN Sài Gòn - PGD Tân Bình, đã trúng Giải Đặc biệt của chương trình. 
Ngoài ra, 2 Giải Nhất – Mỗi giải 01 xe ô tô Kia Morning, trị giá 320 triệu đồng và 22 Giải Nhì, mỗi giải xe SH mode cũng đã được 
Kienlongbank trao trực tiếp cho khách hàng đến từ các tỉnh, thành cả nước. 

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank cho biết: “Trong những năm qua, Kienlongbank đã 
không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng và ra mắt các sản phẩm dịch vụ tài chính tiện ích, hiện đại, phù hợp với nhu 
cầu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 xế hộp” là 1 trong 2 CTKM 
lớn nhất trong năm 2017 của Ngân hàng và đã nhận được sự tham gia của đông đảo khách hàng trên cả nước. Qua đây, Kienlongbank 
nhận thấy, sự ủng hộ của khách hàng chính là kết quả thành công rõ rệt của các chương trình khuyến mãi mà Kienlongbank xây dựng. 
Điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho Kienlongbank trong hoạt động kinh doanh và trong các kế hoạch chăm sóc khách hàng trong thời 
gian tới. Thông qua những quà tặng, giải thưởng của CTKM, Kienlongbank mong muốn gửi đến thông điệp, lời chúc may mắn, phát 
tài đến với khách hàng nhân dịp năm mới”.

Trước đó, Kienlongbank đã trao các Giải Ba và Giải May mắn cho 74 khách trúng thưởng gồm: 22 Tivi Led LG 49 inch, 52 Bộ lò vi 
sóng và bộ 3 nồi thủy tinh tại các CN, PGD nơi có khách hàng trúng thưởng trong Chương trình.

Có thể nói, kết quả đạt được từ những CTKM của Kienlongbank là sự nỗ lực của Ngân hàng hướng đến khách hàng, nâng 
cao chất lượng dịch vụ, khẳng định được uy tín, thương hiệu Ngân hàng và giữ vững tốc độ phát triển ổn định, bền vững của  
Kienlongbank. 

KIENLONGBANK TRAO THƯỞNG 3 XE Ô TÔ KIA
CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN & NHIỀU GIẢI THƯỞNG KHÁC

Người thân khách hàng HUỲNH PHƯƠNG HẰNG  - PGD Tân Bình - Tp. HCM (Ủy quyền nhận giải) nhận xe ô tô Kia Sedona, giải đặc biệt của CTKM

Trao NOTE 8 cho tác giả đạt giải thi thiết kế thẻ
Ngày 19/01/2018, 

tại Tp. Hồ Chí Minh 
Kienlongbank tổ 
chức Lễ trao giải 
cuộc thi thiết kế 

thẻ Kienlongbank 
JCB với sự tham 

dự của các tác giả 
tham gia cuộc thi, 
Ban Giám khảo và 

Ban lãnh đạo  
Kienlongbank.

· Phòng Marketing

Ban giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi

Ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank và 
ông Nguyễn Quang Toan - Phó TGĐ Kienlongbank trao giải 
nhất cho tác giả Nguyễn Ngọc An

Các tác giả đạt giải thưởng trong cuộc thi thiết kế chụp ảnh 
lưu niệm cùng Kienlongbank 

TIÊU ĐIỂM

KIENLONGBANK

Sau thời gian triển khai, từ ngày 20/11 đến 
hết ngày 20/12/2017, cuộc thi đã nhận 
được sự tham gia đông đảo của cộng đồng 
thiết kế, thí sinh với 91 tác phẩm hợp lệ. Với 
sự đánh giá công tâm, chuyên nghiệp từ 
Ban giám khảo (BGK) là giảng viên trường 
Đại học Tôn Đức Thắng và trường Đại học 
Kiến Trúc, lãnh đạo Kienlongbank, Ban tổ 
chức cuộc thi dã chọn ra 9 tác phẩm đạt 
giải.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Ông 
Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, TGĐ  
Kienlongbank cho biết thêm: “Cuộc thi 
tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã 
mang lại tín hiệu tốt khi nhận được sự quan 
tâm tham gia của các tác giả trên khắp mọi 
miền đất nước. Thông qua cuộc thi này, 
Kienlongbank mong muốn nhận được 
những chia sẻ cũng như nắm bắt được nhu 
cầu, thị hiếu của khách hàng để từ đó giúp 
cho công tác quảng bá thương hiệu ngày 
càng tốt hơn”.

Là tác giả đạt 2 giải thưởng cao của cuộc 
thi, anh Nguyễn Ngọc An vui mừng chia 
sẻ: “Tôi đã có hơn 10 năm công tác trong 
lĩnh vực Ngân hàng và làm việc cho 1 trong 
những NHTMCP tại Việt Nam. Do đó, với 
tôi thiết kế là đam mê và tài chính là cái 
duyên để giữ cho mối duyên đó bền đến 
nay. Tôi biết đến cuộc thi của Kienlongbank 
cũng rất tình cờ vì có 1 người bạn cũ giới 
thiệu. Tôi biết đến Kienlongbank thông 
qua mạng lưới hoạt động địa bàn tỉnh 

Khánh Hoà khá nhiều. Tôi rất ấn tượng với  
Kienlongbank bởi cuộc thi này vì cách 
tiếp cận và làm mới mình, khi tổ chức 
cuộc thi cho công chúng bên ngoài tham 
gia tạo ra sản phẩm ngân hàng. Ít nhất là  
Kienlongbank cũng đã quảng bá thương 
hiệu của mình đến những tác giả và cộng 
đồng xã hội. Điều này rất thuận tiện để 
Kienlongbank ra mắt thẻ Kienlongbank 
JCB trong thời gian tới. Tôi cũng rất cám ơn 
Kienlongbank đã tổ chưc cuộc thi này để 
chúng tôi biết nhiều hơn về Kienlongbank, 
về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Kính 
chúc Kienlongbank luôn phát triển rộng 
khắp, tăng trưởng ổn định và bền vững. 
Tôi sẽ rất là vui khi sau này bản thân tôi, 
người thân và gia đình sử dụng chiếc thẻ 
Kienlongbank JCB với kiểu dáng mà chính 
mình là người thiết kế”.

Tại buổi Lễ, Ban lãnh đạo Kienlongbank 
đã trao Giải Nhất – Điện thoại Samsung  
Galaxy Note 8 và Giải Nhì - Thẻ ATM Hoàng 
Sa Việt Nam trị giá 5 triệu đồng cho tác giả 
Nguyễn Ngọc An (Khánh Hoà); Giải Nhì 
đồng hạng cho tác giả Nguyễn Văn Sao 
(Đà Nẵng); 02 Giải Ba, mỗi giải là 1 thẻ ATM 
Trường Sa Việt Nam trị giá 3 triệu đồng cho 
tác giả Lê Cao Anh Bằng (Tp.HCM) và Ngô 
Trần Thảo Nguyên (Tp.Cần Thơ). Ngoài ra, 
Ban tổ chức cũng đã trao Giải May Mắn 
cho các tác giả: Trần Thanh Hà (Tp.HCM), 
Nguyễn Xuân Phú (Thanh Hóa), Đoàn 
Quang Linh Vũ (Tp.HCM) và Lê Văn Bé Tám 
(Tp.HCM).
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1. Khách hàng BÙI TIẾN DŨNG 
CN Tây Ninh - T. Tây Ninh
2. Khách hàng  BÙI THỊ KIM HUÊ 
 PGD Bình Đại - T. Bến Tre
3. Khách hàng LƯU HẰNG THÚY 
PGD Năm Căn  - T. Cà Mau
4. Khách hàng  TRẦN VÂN 
CN Phú Yên - T. Phú Yên
5. Khách hàng HUỲNH THỊ THU 
PGD Ba Tri - T. Bến Tre
6. Khách hàng  VÕ THỊ HƯƠNG 
 PGD Vĩnh Hải - T. Khánh Hòa
7. Khách hàng NGUYỄN THỊ CHÂU 
PGD Tân Thành - T. Kiên Giang
8. Khách hàng LÝ VĂN HOẠT 
PGD Hà Tiên  - T. Kiên Giang
9. Khách hàng THẠCH THỊ RỒI 
PGD Duyên Hải  - T. Trà VInh
10. Khách hàng NGUYỄN TUYẾT THU  
PGD Phước Long - T. Bạc Liêu
11. Khách hàng NGUYỄN VĂN LỰNG 
PGD Hồng Ngự - T. Đồng Tháp
12. Khách hàng  HỒNG VĂN THỐNG 
 CN Phú Quốc - T. Kiên Giang

· Khách hàng ỨNG VĂN NHƯ
PGD Hòn Đất - T. Kiên Giang
· Khách hàng HOÀNG VĂN VÂN
PGD Quận 12- Tp. Hồ Chí Minh
· Khách hàng TRẦN THỊ HỒNG ĐIỆP
PGD Tân Hiệp - T. Kiên Giang

· Khách hàng ĐỖ MI SÊN
CN Cần Thơ - Tp. Cần Thơ
· Khách hàng HUỲNH THANH VÂN
CN Cần Thơ - Tp. Cần Thơ
· Khách hàng  LƯ VĂN HÒA
PGD Rạch Sỏi - T. Kiên Giang
· Khách hàng HUỲNH THỊ HEN
PGD Vĩnh Châu - T. Sóc Trăng
· Khách hàng PHAN THỊ KIM PHƯỢNG
CN Tiền Giang - T. Tiền Giang

Khách hàng  LÊ THANH CẦN
 PGD Đầm Dơi - T. Cà Mau

Khách hàng NGUYỄN THỊ THANH LOAN
CN Bến Tre - T. Bến Tre

Khách hàng PHẠM THỊ NGHĨ
PGD Ba Tri - T. Bến Tre

Khách hàng NGUYỄN TẤN THIỆN
CN Khánh Hòa - T. Khánh Hòa

Khách hàng NGUYỄN THÀNH TRUNG
PGD Tiểu Cần - T. Trà Vinh

Khách hàng NGUYỄN HỒNG LIÊM
PGD Vĩnh Thuận - T. Kiên Giang

Khách hàng NGUYỄN THANH HÀ
PGD Tháp Mười  - T. Đồng Tháp

Khách hàng TRẦN CÔNG DÂN 
PGD Kinh Tám - T. Kiên Giang

Khách hàng TRẦN MINH CHƯƠNG
PGD Vĩnh Thuận - T. Kiên Giang

Khách hàng HUỲNH MINH CHÂU
CN Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh

Khách hàng LÊ PHƯỢNG LIÊN
PGD Số 2 - T. Kiên Giang

Khách hàng NGUYỄN THÀNH HỘI
CN Đồng Tháp  - T. Đồng Tháp

Khách hàng TRỊNH VĂN HINH
PGD An Biên - T. Kiên Giang

Khàng hàng ĐỖ THỊ RÂNG
PGD Số 2 - T. Kiên Giang

TIVI LED LD 49 ’’
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13. Khách hàng NGUYỄN THỊ THÀNH 
PGD Bình Minh- T. Vĩnh Long
14. Khách hàng NGUYỄN VĂN CANG 
PGD Cái Răng - Tp.Cần Thơ 
15. Khách hàng TRẦN HUẾ PHƯƠNG 
PGD Tân Sơn Nhì - Tp. Hồ Chí Minh
16. Khách hàng NGUYỄN VĂN MUM 
PGD Tháp Mười - T. Đồng Tháp
17. Khách hàng PHẠM THỊ KIM NGÂN 
PGD Ba Tri- T. Bến Tre
18. Khách hàng PHÙNG TẤN BIÊN 
CN Phú Yên- T. Phú Yên
19. Khách hàng TRẦN VĂN SƠN 
PGD Gò Quao - T. Kiên Giang
20. Khách hàng VÕ VĂN CHIẾN 
PGD Bình Đại - T. Bến Tre
21. Khách hàng TRẦN THỊ TỐT 
PGD Lái Thiêu - T. Bình Dương
22. Khách hàng VÕ THỊ BÉ  
PGD Tiều Cần - T. Trà Vinh
23. Khách hàng LÊ ĐÌNH KÍNH 
CN Bình Định  - T. Bình Định
24. Khách hàng TRẦN NGỌC YẾN 
PGD Số 4 - T. Kiên Giang

25. Khách hàng NGUYỄN THỊ NÔNG 
PGD Vĩnh Thuận - T. Kiên Giang
26. Khách hàng NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 
CN Cần Thơ  - Tp. Cần Thơ
27. Khách hàng NGUYỄN THỊ NHI 
PGD Ngô Quyền - Tp. Hải pHòng
27. Khách hàng NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM 
CN Phú Yên - T. Phú Yên
29. Khách hàng HUỲNH THỊ CHÓT 
PGD Ninh Hòa - T. Khánh Hòa
30. Khách hàng LÊ NGỌC TRINH 
CN BẠC LIÊU  - T. BẠC LIÊU
31. Khách hàng TRẦN THÀNH LẬP 
CN Bạc Liệu - T. Bạc Liêu
32. Khách hàng HUỲNH THANH TOÀN 
PGD Ngã Bảy - T. Hậu Giang 
33. Khách hàng HUỲNH VĂN ƠN 
PGD Bình Thủy - Tp. Cần Thơ 
34. Khách hàng LÂM PHÚ QÚY 
PGD Đức Hòa  - T. Long An
354. Khách hàng LÂM THỊ QUẾ 
CN Rạch Giá - T. Kiên Giang
36. Khách hàng MAI TUYẾT HỒNG 
CN Rạch Giá - T. Kiên Giang
37. Khách hàng LÊ THỊ THO 
CN Bình Thuận - T. Bình Thuận
38. Khách hàng NGUYỄN TẤN NGHIỆP 
PGD Mỏ Cày Nam  - T. Bến Tre

39. Khách hàng NGUYỄN THỊ ÚT 
PGD Mỏ Cày Nam  - T. Bến Tre
40. Khách hàng PHẠM VĂN CHẲNG 
CN Tây Ninh - T. Tây Ninh
41. Khách hàng HUỲNH THỊ HẰNG 
PGD Rạch Sỏi - T. Kiên Giang
42. Khách hàng LA THỊ THO 
PGD Rạch Sỏi - T. Kiên Giang
43. Khách hàng  NGÔ VĂN MINH 
PGD An Thới  - T. Kiên Giang
44. Khách hàng ĐÀO VĂN GẦN  
CN Sóc Trăng - T. Sóc Trăng
45. Khách hàng ÔNG MINH TUẤN 
CN Sóc Trăng - T. Sóc Trăng
46. Khách hàng TỪ THỊ NGỌC THỦY 
PGD Rạch Sỏi - T. Kiên Giang 
47. Khách hàng ĐỔ NGUYỄN HUỲNH NGA 
CN Long An - T. Long An
48. Khách hàng NGUYỄN NGỌC THỌ 
PGD Duyên Khánh - T. Khánh Hòa
49. Khách hàng NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
PGD Số 4 - T. Kiên Giang
50. Khách hàng TRỊNH QUỐC ĐẠI 
PGD Rạch Sỏi - T. Kiên Giang
51. Khách hàng TÔ VĂN KIẾM 
PGD Rạch Giá- T. Kiên Giang
52. Khách hàng LÊ TRẦN THỤC ĐOAN 
PGD Diên Khánh - T. Khánh Hòa

52

Khách hàng HUỲNH THỊ KIM NHUNG
CN Rạch Giá - T. Kiên Giang

· Khách hàng HUỲNH VĂN MINH 
PGD Thới Bình - T. Cà Mau

· Khách hàng HUỲNH ĐÌNH THỐNG 
PGD Số 4 - T. Kiên Giang

· Khách hàng NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 
PGD Vĩnh Hải - T. Khánh Hòa

· Khách hàng PHAN THỊ DÂN 
PGD Diên Khánh - T. Khánh Hòa

Khách hàng BÙI THỊ KIM HUÊ
PGD Bình Đại - T. Bến Tre

Khách hàng LÂM VĂN QUANG
PGD Thạnh Trị - T. Sóc Trăng

Khách hàng TRẦN NGỌC BÍCH
PGD An Lạc - Tp. Hồ Chí Minh

Khách hàng NGUYỄN THỊ HỒNG NGA
PGD BA Tri - T. Bến Tre

Khách hàng ĐOÀN THỊ MẠ
PGD Vĩnh Hải  - T. Khánh Hòa

Khách hàng LÊ THỊ THANH LAN
CN Phú Quốc - T. Kiên Giang

Khách hàng TRẦN TUYẾT THU
PGD Càng Long - T. Trà Vinh

Khách hàng NGUYỄN THỊ KIM THOA
CN Hậu Giang - T. Hậu Giang

Khách hàng BÀNH VĂN TÀI
CN Rạch Giá - T. Kiên Giang

Khách hàng ĐỖ XUÂN HẬU
CN Phú Quốc - T. Kiên Giang

Khách hàng NGÔ THỊ KIM LOAN
CN Bình Dương - T. Bình Dương

Khách hàng TRẦN THỊ LÝ NGA
PGD Diên Khánh - T. Khánh Hòa

Khách hàng NGUYỄN THỊ LAN
PGD Diên Khánh - T. Khánh Hòa

Khách hàng BÙI KIM DUYÊN
PGD Mỏ Cày Nam - T. Bến Tre

Khách hàng HUỲNH ĐẮC LỘC
PGD Phước Long - T. Bạc Liêu

Khách hàng NGUYỄN HOÀNG TUẤN
PGD Tân An - T. Long An

Đại diện Khách hàng TRƯƠNG THỊ NGA
PGD Số 4 - T. Kiên Giang

Khách hàng NGUYỄN THỊ NHAN
PGD Phước Long - T. Bạc Liêu

Khách hàng LÊ THỊ HUỲNH TRÂM
CN Bạc Liêu - T. Bạc Liêu

SH MODE 125C C
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Từ ngày 15/01/2018 - 10/02/2018, Kienlongbank tổ chức chương 
trình đào tạo nhân sự tiềm năng dành cho 46 CB, NV là Kiểm soát viên, 
Giao dịch viên và Nhân viên tín dụng trên toàn hệ thống.

Chương trình sẽ diễn ra trong 4 tuần, bao gồm: 02 tuần đào tạo tập 
trung và 02 tuần đào tạo luân chuyển. Chương trình được xây dựng với 
nội dung mới lạ và hấp dẫn hơn dành cho CB, NV, đánh dấu sự cải tiến 
cho hoạt động đào tạo, khởi động đầu tiên trong năm 2018. 

Tại Kienlongbank, chính sách nguồn nhân lực luôn đề cao giá trị con 
người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chiều sâu, góp 
phần không nhỏ trong việc mang đến cho khách hàng sự hài lòng tốt 
nhất khi giao dịch với Ngân hàng.

KIENLONGBANK VÀ JCB 
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
THẺ QUỐC TẾ

99 giải thưởng quay số chương 
trình thi đua nội bộ đã tìm được 
chủ nhân

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 22 
năm Ngày thành lập Kienlongbank, Công đoàn cơ sở 
Kienlongbank đã triển khai Chương trình thi đua nội 
bộ đợt 2 với 99 giải thưởng, tổng giá trị 500 triệu VNĐ. 

Lễ quay số chương trình “22 năm đồng hành” được diễn ra 
trong 3 đợt: Đợt I vào tháng 11/2017; Đợt II vào tháng 12/2017;  
Đợt cuối được tổ chức vào ngày 20/01/2018 với sự tham dự 
của ông Võ Văn Châu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông 
Nguyễn Thanh Minh - Thành viên Ban kiểm soát, ông Nguyễn 
Quang Toan - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức cùng các 
anh, chị CB, NV tại các phòng, ban, Trung tâm Hội sở và các đơn 
vị kinh doanh được kết nối trực tuyến trên toàn hệ thống. 

Thông qua phần mềm quay số điện tử, đã xác định được những 
mã số may mắn của CB, NV trúng thưởng trong 2 đợt quay số. 
Như vậy, 99 giải thưởng của chương trình “22 năm đồng hành” 
đã xác định được chủ nhân. Đây là sự ghi nhận từ phía Ban lãnh 
đạo về sự nhiệt tình, trách nhiệm tham gia trong việc phát triển 
khách hàng và doanh số huy động. Hơn hết các giải thưởng còn 
mang ý nghĩa lộc may mắn cho những CB, NV khi trúng thưởng 
của chương trình với 99 giải thưởng giá trị: 3 xe SH Mode, 6 tủ 
lạnh, 9 tivi, 21 bộ nồi thủy tinh và 60 phiếu may mắn.

Khánh thành trụ sở mới KIENLONGBANK VĨNH THẠNH
Nằm trong chiến lược đầu tư phát triển, đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu và gia 

tăng sự tín nhiệm trong lòng khách hàng, ngày 30/12/2017, Kienlongbank đã tổ 
chức Lễ khánh thành trụ sở mới Phòng giao dịch (PGD) Vĩnh Thạnh - CN Cần Thơ tại 
địa chỉ: Số 71 Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Qưới, thị trấn Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank đã gửi lời cảm ơn 
sâu sắc đến lãnh đạo chính quyền thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam – Chi nhánh Cần Thơ cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể đã nhiệt tình 
hỗ trợ giúp đỡ Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo  
Kienlongbank bày tỏ lòng tri ân chân thành đến Quý khách hàng đã ủng hộ và đồng 
hành cùng Kienlongbank trong những năm qua. Với điều hiện cơ sở hạ tầng khang 
trang hơn, công nghệ thông tin hiện đại và an toàn, Kienlongbank Vĩnh Thạnh sẽ 
phục vụ khách hàng tốt hơn, mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi giao dịch 
với Ngân hàng.

Ngay trong Lễ khánh thành trụ sở mới, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân 
tương ái, phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank đã trao tặng 50 suất học 
bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho các em học sinh chăm ngoan học giỏi, 
có hoàn cảnh khó khăn và 100 phần quà Tết dành cho bà con nghèo tại địa phương. 
Với những phần quà này, Kienlongbank mong muốn sẽ tiếp thêm niềm tin và động 
lực cho các em học sinh cố gắng trong việc học tập, giúp bà con tại huyện Vĩnh 
Thạnh đón Tết Nguyên đán 2018 đủ đầy và hạnh phúc.

KIENLONGBANK tổ chức chương trình đào tạo nhân sự tiềm năng 2018

Ngày 26/12/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng 
TMCP Kiên  Long (Kienlongbank) và Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB 
(JCB) đã tiến hành ký hợp đồng hợp tác cấp phép bản quyền 
phát hành và thanh toán Thẻ Quốc tế JCB. Buổi Lễ có sự tham 
dự của đại diện lãnh đạo Thẻ quốc tế JCB và đại diện lãnh đạo 
Kienlongbank.

Theo hợp đồng hợp tác, Kienlongbank trở thành thành viên chính thức của 
JCB và được quyền phát hành tất cả các loại thẻ, bao gồm: Thẻ tín dụng và 
Thẻ ghi nợ quốc tế. Đồng thời, Kienlongbank được quyền liên kết với các 
đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ hợp pháp để thực hiện việc chấp nhận 
thanh toán thẻ. Chủ thẻ Kienlongbank JCB sẽ được tham gia các chương 
trình khuyến mãi, ưu đãi từ JCB, cùng nhiều lợi ích khác cho khách hàng 
Kienlongbank.

Trong quá trình triển khai, JCB và Kienlongbank cùng hợp tác phát triển và 
hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ thẻ tín dụng, đa dạng hóa danh mục sản 
phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, tạo thêm nhiều công cụ để tiếp cận và 
duy trì, phát triển khách hàng của Kienlongbank, củng cố thị phần trong lĩnh 
vực hoạt động của Kienlongbank lẫn JCB. Sự hợp tác này giúp mang lại thêm 
giá trị gia tăng cho các khách hàng của Kienlongbank bên cạnh việc sử dụng 
các sản phẩm ngân hàng truyền thống, đồng thời là công cụ tiện ích thanh 
toán tiện lợi toàn cầu. 

· Kienlongbank

· Kienlongbank

· Kienlongbank

· Kienlongbank

· Theo VPF

· Kienlongbank

Không chỉ tài trợ cho mùa giải V.League 2017 (Giải Bóng đá Hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia), chương trình “Kết nối Toyota V.League 2017 
cùng Thẻ Kienlongbank Visa” còn có giải thưởng là thẻ của Visa của đơn vị tài trợ là Ngân hàng Kiên Long. Theo đó, 14 khán giả may mắn trực tiếp 
đến sân xem các trận đấu Toyota V.League 2017 đã được nhận thưởng.

Nhằm tạo động lực hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 
tín dụng tại đơn vị kinh doanh trong năm 2018, đồng 
thời động viên, khen thưởng kịp thời CTV có thành 
tích xuất sắc trong quá trình cộng tác với Ngân hàng,  
Kienlongbank đã triển khai chương trình thi đua nội bộ 
với tên gọi “Cộng tác cùng phát triển”.

Chương trình được triển khai từ ngày 01/01/2018 đến 
hết ngày 31/12/2018 dành cho tất cả CTV đang làm 
việc theo hợp đồng dịch vụ ký kết với Kienlongbank. 
Theo đó, khi CTV đạt được các tiêu chí xét thưởng thi 
đua xếp hạng như: Dư nợ bình quân, dư nợ tăng ròng 
và hạn mức bảo lãnh tối đa tăng ròng của từng CTV sẽ 
nhận được giải thưởng của chương trình, với tổng giải 
thưởng là 184 giải, tổng trị giá 01 tỷ đồng.

01 Giải đặc biệt là Kỷ niệm chương và chuyến du lịch 

Du lịch Châu Á: KIENLONGBANK treo giải thưởng 1 tỷ đồng trong năm 2018  
cho chương trình thi đua nội bộ Cộng tác viên (CTV) tín dụng

nước ngoài trị giá 15 triệu đồng; 05 giải nhất: Giấy khen của Tổng Giám đốc (TGĐ) và chuyến du lịch nước ngoài trị giá 12 triệu đồng; 10 giải nhì: 
Giấy khen của TGĐ và chuyến du lịch trong nước trị giá 8 triệu đồng; 10 giải ba: Giấy khen của TGĐ và 01 chuyến du lịch trong nước trị giá 5 triệu 
đồng và 20 giải khuyến khích:Được biểu dương và nhận hiện kim với số tiền 2 triệu đồng.

Đây là chương trình thi đua đầu tiên trong năm 2018 dành cho đội ngũ CTV trên toàn hệ thống vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, phát 
triển khách hàng vừa khích lệ, động viên tinh thần CTV khi nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Ban lãnh đạo Kienlongbank.

Trao thưởng “Kết nối Toyota V.League 2017 cùng Thẻ KIENLONGBANK Visa”

Chương trình “Kết nối Toyota V.League 2017 cùng Thẻ Kienlongbank Visa” đã được 
triển khai thực hiện tại vòng đấu 25 và 26 Toyota V.League 2017 và tiến hành 
trao thưởng trong đêm Gala trao giải các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 
2017. Thông qua việc bốc thăm may mắn, Ban tổ chức đã xác định được 14 chủ 
nhân may mắn nhận thưởng từ nhà tài trợ Kienlongbank, cụ thể: Giải đặc biệt với 
phần thưởng là Thẻ Kienlongbank Visa Platinum trị giá 200 triệu đồng đã thuộc 
về anh Mã Hoàng Vũ ( Khánh Hòa); Giải Nhì với phần thưởng là Thẻ Kienlongbank 
Visa Gold trị giá 100 triệu đồng đã thuộc về anh Nguyễn Viết Trí (Bình Dương); 12 
Giải Khuyến khích với phần thưởng là Thẻ Kienlongbank Visa Classic trị giá 50 triệu 
đồng thuộc về 12 khán giả may mắn còn lại của chương trình bao gồm: Nguyễn 
Thị Thanh Trúc (Cần Thơ); Trần Thị Minh (Hải Phòng); Nguyễn Hải Long (Hà Nội); Lê 

Thanh Trọng (Đà Nẵng); Lê Văn Cường (Thanh Hóa); Kim Sangsik (Tp. HCM); Từ Thị Hoài Thương (Quảng Nam); Nguyễn Văn Thịnh (Nghệ An); Hồ Thị 
Minh Phượng (Gia Lai); Hồ Anh Tuấn (Long An); Lê Thanh Phương (Tp. HCM) ; Trần Thành Nhật (Quảng Ninh).

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 với mong 
muốn sẽ giúp thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của người hâm mộ đến với các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước. 

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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“Ở mỗi gia đình mà chúng tôi đến thăm đều 
mang lại cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc, 
giúp chúng tôi hiểu thêm về những thuận lợi, 
những mong muốn của khách hàng để từ đó 
Kienlongbank có thêm những sản phẩm, dịch 
vụ ngày càng tốt hơn”. Anh Nguyễn Nhất Tuấn 
- Giám đốc Kienlongbank Phú Yên chia sẻ.

Gia đình đầu tiên mà Kienlongbank Phú Yên 
đến thăm đó là hộ khách hàng Trần Minh Tú 
tại Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Anh Tú là khách hàng 
tiền vay của Ngân hàng từ năm 2016 đến nay. 
Gia đình anh là một trong những hộ trồng 
mai bán Tết có tiếng tại địa phương. Anh Tú 
chia sẻ: “Năm nay thời tiết không thuận lợi như 
các năm trước do gặp phải bão số 12 vừa rồi 
làm hư hại rất nhiều cây mai chuẩn bị xuất bán 
Tết. Nông dân chúng tôi bị thiệt hại khá nhiều 
nhưng may mắn là chúng tôi đã được sự hỗ trợ 
kịp thời từ Nhà nước và Kienlongbank, nhờ đó 
đã giúp gia đình tôi khắc phục nhanh chóng để 
ổn định trồng trọt sản xuất. Tuy có khó khăn 
nhưng tin mừng là giá cây mai Tết đang lên 
cao và Sài Gòn họ đặt hàng trước luôn. Chúng 
tôi, hy vọng sẽ được một mùa Tết ấm cúng hơn. 
Tôi cảm ơn Kienlongbank đã luôn hỗ trợ và giải 
quyết kịp thời những khó khăn của các khách 
hàng chúng tôi. Nhất là thời điểm chúng tôi bị 
ảnh hưởng con bão số 12, hình ảnh của Tổng 
Giám đốc và cán bộ tín dụng Kienlongbank đến 
thăm hỏi làm chúng tôi lấy làm cảm kích, xúc 
động vì sự quan tâm đúng lúc, kịp thời”.

KIENLONGBANK PHÚ YÊN
CHUYẾN THĂM KHÁCH HÀNG NGÀY CUỐI NĂM

Chia tay gia đình anh Trần Minh Tú với nhiều 
cảm xúc hân hoan cho một vụ mai Tết nhiều 
thắng lợi, chúng tôi đến tham gia đình anh 
Trần Văn Lộc, một hộ khách hàng trồng hoa 
cúc. Anh Lộc là một trong những khách hàng 
tiền vay lâu năm tại Kienlongbank Phú Yên và 
cũng là một trong những hộ trồng cúc nổi 
tiếng tại Tp. Tuy Hòa. “Tuy gặp khó khăn về 
thời tiết, thế nhưng, hoa cúc năm nay lại đang 
được các tỉnh lân cận đặt hàng nhiều, đó cũng 
là niềm an ủi đối với các hộ trồng hoa tại địa 
phương”, anh Lộc chia sẻ. 

Với vụ hoa cúc bán Tết năm 2018, anh Lộc đã 
tiếp tục vay vốn tại Kienlongbank. Từ niềm tin 
của vụ mùa Tết năm trước, anh tin rằng, với 
đồng vốn hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Kiên 
Long và thị trường hoa sôi nổi năm nay sẽ 
giúp gia đình anh thu về lợi nhuận cao. Anh 
Lộc chia sẻ thêm: “Cứ đến cận Tết lại được các 
anh, chị, em Kienlongbank đến thăm hỏi, gia 
đình tôi rất xúc động. Cảm ơn Kienlongbank đã 
luôn là người bạn đồng hành cùng với khách 
hàng. Nhờ có Kienlongbank, đã giúp gia đình 
chúng tôi mạnh dạn khôi phục sản xuất để ổn 
định đời sống và chuẩn bị đón một cái Tết thật 
trọn vẹn niềm vui”.

Nghe những lời chia sẻ của anh Lộc, chúng 
tôi cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Chuyến xe 
của chúng tôi tiếp tục lăn bánh về những gia 
đình, khách hàng khác của Kienlongbank. 
Hành trình cuối cùng chúng tôi đến thăm là 

Đã trở thành một thông lệ, đến thời điểm cuối năm, các đơn vị tại Kienlongbank lại tất bật tổ chức 
đến thăm hỏi khách hàng và cùng lắng nghe những chia sẻ về hoạt động sản xuất kinh doanh của 
khách hàng. Thông thường nhiệm vụ chăm sóc khách hàng thì Chi nhánh đã phải đến với khách hàng 
nhưng dịp cuối năm lại càng có ý nghĩa hơn. Kienlongbank Phú Yên đến với khách hàng để tri ân một 
năm đã đồng hành cùng Ngân hàng cùng với những lời chúc đầu xuân tốt đẹp.

gia đình khách hàng Đinh Ngọc A, một khách 
hàng nuôi tôm hùm có quy môn lớn ở xã 
Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu. 

So với các hộ khách hàng kinh doanh hoa 
bán Tết thì hộ khách hàng Đinh Ngọc A có 
phần khởi sắc hơn. Ông A cho biết: “Nhận 
thấy tình hình xuất khẩu tôm hùm năm nay có 
nhiều thuận lợi, tôi đã mạnh dạn vay vốn thêm 
từ Kienlongbank để đầu tư, mở rộng số lượng 
lồng nuôi tôm nhiều hơn. Hy vọng với kinh  
nghiệm nhiều năm nuôi tôm hùm cùng với 
những thuận lợi về thị trường, gia đình tôi năm 
nay sẽ xuất bán được hết số lồng tôm, mang về 
lợi nhuận kha khá cho gia đình”.

Người nông dân là vậy, với bản tính cần cù, 
chịu khó, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
họ luôn có những suy nghĩ tích cực, chứa đầy 
niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi 
sáng tốt đẹp hơn. Được lắng nghe những 
chia sẻ của khách hàng, đón nhận những lời 
khen, những câu cảm ơn chân thành, đó là 
niềm vui lớn của chúng tôi - những thành 
viên của Kienlongbank Phú Yên trong những 
ngày cuối năm. Chúc cho mùa vụ của các 
khách hàng sẽ thu về lợi nhuận cao. Cầu chúc 
cho một năm mới với nhiều sự may mắn, 
thành công và thắng lợi sẽ đến với khách 
hàng và đến với Kienlongbank. 

· Kienlongbank Phú Yên

Trong thời khắc giao mùa năm 
cũ và năm mới, tâm trạng của 
nhà nhà, người người đều nôn 
nao và háo hức chuẩn bị đón 
Tết Nguyên đán. Tại ngôi nhà 
khang trang, ấm cúng của chị 
Ngô Thị Kim Loan, Tết năm nay 
càng sung túc, đầm ấm, và háo 
hức hơn những cái Tết trước. 
Bởi vì Tết này nhà chị đón nhận 
một niềm vui bất ngờ, lộc may 
mắn khi trúng thưởng Giải Nhì 
của chương trình “Gửi tiền Kiên 
Long - Nhận quà thả ga - Trúng 
03 xế hộp”. Đây là chương trình  
khuyến mãi dành cho khách 
hàng tiền gửi tại Kienlongbank 
trong năm 2017, thay cho lời 
cảm ơn đến khách hàng gửi tiết 
kiệm đã đồng hành cùng Ngân 
hàng trong suốt những năm 
qua.
Nhân dịp đầu năm mới, Bản tin Kienlongbank 
đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị Loan, xin 
chia sẻ cùng quý bạn đọc!

BBT: Xin chào chị Loan, lời đầu tiên, thay 
mặt Kienlongbank chúc mừng chị đã may 
mắn giành Giải Nhì chương trình “Gửi tiền 
Kiên Long - Nhận quà thả ga - Trúng 03 xế 
hộp”. Chị có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của 
mình không ạ?

KH Ngô Thị Kim Loan: Chương trình khuyến 
mãi đã kết thúc được hơn 01 tháng nhưng 
cho đến giờ trong lòng tôi vẫn trào dâng 
nhiều cảm xúc khó tả. Nếu như hôm đầu tiên 
khi nghe các em ở Ngân hàng thông báo 
trúng Giải Nhì tôi rất vui mừng, thì hôm nay 
lại ngập tràn những cảm xúc hạnh phúc và 
tin tưởng. 

BBT: Chị có thể chia sẻ về cơ duyên chị đến 
giao dịch tại Kienlongbank Bình Dương 
được không ạ?

KH Ngô Thị Kim Loan: Trước đây, tôi cũng 
đã có giao dịch với một số ngân hàng, nhưng 
cách đây nửa năm trong một dịp tình cờ nói 
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chuyện với người thân trong gia đình, cũng là 
khách hàng giao dịch lâu năm tại Kienlongbank 
Bình Dương thì tôi đã biết đến Ngân hàng. 
Sau đó, người thân mới giới thiệu cho tôi 
về Kienlongbank cùng những chương trình 
chăm sóc khách hàng tại đây. Và tôi quyết 
định đến giao dịch với Ngân hàng và bắt đầu 
mối lương duyên với Kienlongbank cho đến 
hôm nay. 

BBT: Khi tham gia chương trình khuyến mãi, 
chị có nghĩ mình sẽ may mắn trúng thưởng 
không ạ?

KH Ngô Thị Kim Loan: Việc tham gia chương 
trình khuyến mãi là một cái duyên nữa giữa 
tôi với Kienlongbank. Lúc đến gửi tiền, tôi 
được bạn giao dịch viên tư vấn bên Ngân 
hàng đang triển khai chương trình khuyến 
mãi trúng xe hơi và nhiều phần thưởng giá 
trị cao. Lúc đó, tôi nghĩ mình chỉ tham gia 
cho vui thôi, xem vận may của mình thế nào, 
không nghĩ mình có cơ hội trúng thưởng. 
Nhưng trong bụng cũng thầm mong mình 
sẽ có cơ hội trúng thưởng thì sẽ vui hơn rất 
nhiều. Cái ngày mà bên Ngân hàng gọi điện 
cho tôi thông báo là khách hàng may mắn 
trúng Giải Nhì là một chiếc xe SH Mode, lúc ấy 
cảm xúc thật là khó tả, vừa vui, vừa bất ngờ, 

vừa không tin vào tai mình nữa. Tôi chỉ biết 
gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Kienlongbank 
vì đã mang đến cho tôi cùng những khách 
hàng khác sự may mắn và niềm vui trong 
những ngày đầu năm 2018.

BBT: Điều gì ở Kienlongbank làm chị thấy 
hài lòng nhất? Theo chị Kienlongbank cần 
cải thiện điểm nào để tốt hơn? 

KH Ngô Thị Kim Loan: Các bạn giao dịch 
viên, chăm sóc khách hàng ở đây khá tốt, 
vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình với khách hàng, 
hướng dẫn thủ tục cho khách hàng tận tình. 
Trước ngày đến hạn, là các bạn ở Ngân hàng 
lại gọi điện cẩn thận nhắc tôi đến nhận lãi, 
hay tham gia chương trình khuyến mãi, vậy 
nên tôi mới may mắn trúng giải như ngày 
hôm nay đó. Trong thời gian tới, hy vọng các 
bạn sẽ tiếp tục như thế và Kienlongbank sẽ 
có nhiều chương trình tiếp thị hay hơn nữa 
dành cho khách hàng. 

BBT: Rất cám ơn chị Loan đã dành thời 
gian cho cuộc trò chuyện rất chân thật 
và thú vị này. Nhân dịp đầu đầu năm mới,  
Kienlongbank cũng xin chúc Chị và gia đình 
thật nhiều may mắn, tài lộc hơn nữa và sẽ 
tiếp tục đồng hành cùng Kienlongbank 
trong thời gian tới.

· Vũ Hoàng Thảo Nguyên
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Khách hàng Ngô Thị Kim Loan nhận thưởng giải Nhì của CTKM tại Kienlongbank

Kienlongbank Phú Yên đến thăm gia đình khách hàng Đinh Ngọc A Khu vườn trồng mai của một hộ gia đình khách hàng Kienlongbank Phú Yên
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VỮNG MỘT NIỀM TIN
Trong hơn 22 năm hoạt động với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank luôn 
trung thành với sứ mệnh không ngừng mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Trong số 
những khách hàng đang giao dịch với Ngân hàng, phải kể đến những khách hàng thân 
thiết đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập. Sự gắn kết ấy là niềm vui và cũng là động 
lực để Kienlongbank sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành một địa chỉ đáng tin cậy 
cho khách hàng trên cả nước. 

Nhân dịp đầu xuân mới 2018, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV, CTV rất xúc động khi nhận 
được những lời chúc Tết cũng như những chia sẻ tình cảm yêu thương của khách hàng 
dành cho Ngân hàng. Hãy cùng Bản tin Kienlongbank đọc và đón nhận những tình cảm 
quý mến của khách hàng dành cho Kienlongbank nhé!

“Tôi giao dịch tại PGD Ngô Quyền đã nhiều năm rồi. Ngay từ đầu tôi đã 
ấn tượng với sự tận tâm, chu đáo với khách hàng của từng nhân viên. Ở 
đây, các cháu quan tâm khách hàng một cách gần gũi, thân thiết như 
người thân trong gia đình, đấy là điều mà tôi chưa từng cảm nhận được 
khi đến giao dịch các nơi khác. Các dịp lễ Tết, các cháu đều có những 
món quà rất thiết thực dành cho khách hàng. Nhân dịp Tết Nguyên đán 
Mậu Tuất 2018, chúc cho Ngân hàng Kiên Long sẽ ngày càng được nhiều 
người biết đến, trở thành một thương hiệu lớn mạnh trên thị trường tài 
chính ngân hàng tại Việt Nam”.

“Tôi giao dịch với Kienlongbank cũng đã lâu rồi, có thể nói nhân viên 
tại đây rất nhiệt tình, chân thật và biết quan tâm đến khách hàng, 
hầu như tất cả các CB, NV trong ngân hàng đều biết đến tôi, mỗi 
khi đến giao dịch được các nhân viên tại quầy, niềm nở chào đón, 
tôi thấy mình không phải là khách hàng nữa mà giống như là anh 
em vậy. Tôi đã, đang và sẽ tin tưởng, gắn bó cùng Kienlongbank. 
Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, tôi chúc Kienlongbank nói chung,  
Kienlongbank An Nhơn nói riêng ngày càng phát triển bền vững, 
luôn là nhà đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ bà con để cải thiện đời 
sống, luôn đúng với câu Kienlongbank - Sẵn lòng chia sẻ”

“Hồi mới đầu ngân hàng Kiên Long có mặt ở Đồng Tháp này cũng 
là lúc tui bắt đầu gửi trọn niềm tin của mình ở nơi đây. Sau bao 
nhiêu năm gắn bó thì niềm tin này ngày càng vững chắc hơn. Sự 
thân thiện, nhiệt tình và luôn tận tâm phục vụ khách hàng cho tui 
cảm giác như ở nhà mình vậy, cứ mỗi lần đến ngân hàng là như đến 
thăm nhà con cháu đứa nào đứa nấy niềm nở tươi cười, thấy vậy 
làm tui cũng muốn tới Ngân hàng hoài luôn. Một mùa xuân nữa sắp 
đến, chúc cho Kienlongbank ngày càng thịnh vượng và phát triển 
không ngừng”.

“Riết rồi tui thấy Kiên Long như nhà của mình, vừa vay vừa gửi 
thấy rất an tâm, thêm cái ở đây nhân viên ai nấy cũng nhiệt tình, 
vui tính, gặp là toàn thấy mùa xuân, dần dà lâu ngày mến nhau 
hồi nào hông hay. Tết đến xuân về hông biết nói gì hơn, xin chúc  
Kienlongbank luôn mạnh như rồng, phát triển mênh mông, thành 
công thắng lớn”

Đó giờ gửi tiền ở Kiên Long cũng mười mấy năm và cũng chưa 
bao giờ có ý định sẽ ngưng gửi tiền ở Kiên Long. Sự chu đáo cẩn 
thận và luôn sẵn lòng chia sẻ với khách hàng làm tôi và gia đình 
rất an tâm. Năm 2017 tôi tham gia chương trình khuyến mãi “Gửi 
tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp” và may 
mắn trúng Giải Nhất với giải thưởng là xe SH, tôi cảm thấy rất 
vui, sự may mắn này làm cho tôi và Kienlongbank ngày càng 
thắt chặt với nhau hơn. Trước thềm năm mới tôi và gia đình chúc 
Ngân hàng Kiên Long luôn thịnh vượng phát đạt, luôn là điểm 
sáng an tâm trong lòng khách hàng ở miền tây nói riêng và trên 
toàn quốc nói chung.

“Niềm tin vào một doanh nghiệp hay một thương hiệu không nằm 
ở những khẩu hiệu hô hào, hay những lời kêu gọi mà đó là niềm tin 
được vun đắp trong lòng mỗi khách hàng, mỗi đối tác và người dân.  
Kienlongbank Ngô Quyền đã làm rất tốt điều đó, họ biến niềm tin, lòng 
yêu thương trở thành văn hóa, thành lẽ sống trong lòng mỗi cán bộ, 
nhân viên nơi đây. Và niềm tin, niềm yêu thương đó đã trở thành bức 
tường thành vững trãi trước những cơn bão thời đại, để khách hàng 
chúng tôi tin tưởng chắc chắn vào Kienlongbank hơn. Bước sang năm 
mới, xin chúc cho Ngân hàng sẽ hoạt động ngày càng vững mạnh và tiếp 
tục là một địa chỉ tin cậy cho khách hàng khi đến giao dịch”

“Vợ chồng tôi đã giao dịch với Kienlongbank từ khi thành lập đến nay, 
lúc đầu tôi thấy Ngân hàng mới khai trương nên đến gửi để tìm hiểu xem 
Ngân hàng này như thế nào. Sau một thời gian giao dịch, tôi thấy nhân 
viên ở đây rất dễ thương, lúc nào cũng cười tươi, luôn hướng dẫn khách 
hàng rất nhiệt tình, thủ tục nhanh chóng, luôn đặt lợi ích khách hàng 
lên trên, rất quan tâm chăm sóc khách hàng, nên tôi quyết định gắn bó 
lâu dài với Kienlongbank. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, xin chúc cho  
Kienlongbank An Nhơn nói riêng và Kienlongbank trên toàn quốc nói 
chung làm ăn khấm khá và có thêm nhiều khách hàng đến giao dịch hơn 
nữa trong thời gian tới”. 

Khách hàng Nguyễn Thị Mai - Kienlongbank Ngô Quyền
Khách hàng Nguyễn Văn Đông - Kienlongbank Đồng Tháp

Khách hàng Nguyễn Kiều Châu - Kienlongbank Thới Bình

Khách hàng Trần Văn Ẩn - Kienlongbank Rạch Giá 

Khách hàng Vũ Ngọc Phong - Kienlongbank Ngô Quyền

Khách hàng Nguyễn Thị Tư và Lê Hồng Công - Kienlongbank An Nhơn

Khách hàng Huỳnh Văn Diệp - Kienlongbank An Nhơn

· Kienlongbank
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VINH DANH 07 ĐƠN VỊ 
KINH DOANH XUẤT SẮC NĂM 2017
Những ngày cuối năm, không khí làm việc tại Kienlongbank tất bật rộn ràng, khi ai nấy đều cố gắng hoàn 
thành tất cả các công việc còn dang dở để chuẩn bị đón năm mới. Xen lẫn đâu đó còn có niềm vui, hân hoan 
hòa quyện với những kết quả kinh doanh khả quan mà Ngân hàng đã đạt được trong năm 2017. Để có được 
những thành quả ấy, là sự nỗ lực, phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV, CTV trong toàn hệ thống 
đã đoàn kết, phối hợp xuyên suốt 365 ngày qua. 

Góp phần vào những thành quả mà Kienlongbank đạt được trong năm 2017, không thể không kể đến 07 
đơn vị kinh doanh xuất sắc, đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu kinh doanh, đó chính là: Chi nhánh Rạch Giá, Chi 
nhánh Phú Quốc, Phòng giao dịch (PGD) Vĩnh Thuận, PGD Số 03, PGD Bình Đại, PGD Đầm Sen, PGD An Thới. 
Ban biên tập bản tin xin được ví các đơn vị tiêu biểu trên như những chiến binh xuất sắc nhất trong năm 
2017 của Kienlongbank. Hãy cùng bản tin Kienlongbank lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm cũng như những “bí 
quyết” của 07 chiến binh tiêu biểu này nhé!

Kienlongbank Vĩnh Thuận tự hào khi là đơn vị hoàn thành 4 chỉ tiêu chính và 4 chỉ tiêu phụ trong 
kết quả kinh doanh năm 2017. Với những kết quả đạt được, đó chính là sự cố gắng, hợp lực của 
Ban giám đốc đến từng CB, NV, CTV trong đơn vị. Tại Kienlongbank Vĩnh Thuận, chúng tôi luôn 
đề cao tinh thần đoàn kết. Bởi chúng tôi hiểu được rằng, muốn thành công thì cần phải có sức 

Để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2017, ngay từ đầu Kienlongbank An Thới đã đánh 
giá tình hình phát triển kinh tế của địa phương, từ đó giao kế hoạch hành động cho từng nhân 
viên bám sát theo nhịp độ tăng trưởng của địa phương. Mặt khác, đơn vị chủ động phân tích 
điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân viên rồi giao kế hoạch một cách phù hợp nhất. Hàng 
tháng, đơn vị cùng ngồi lại với nhau để phân tích, nhìn nhận những mặt đã và chưa làm được, 
từ đó cùng đưa ra giải pháp và chọn giải pháp tối ưu nhất để thực hiện trong tháng tiếp theo. 

Là đơn vị kinh doanh xuất sắc nhiều năm liền trong toàn hàng, Kienlongbank Rạch Giá đã không ngừng nỗ lực và phấn đầu để giữ vững danh hiệu 
trong những năm qua. Năm 2017, cùng với sự thành công của toàn hệ thống, Kienlongbank Rạch Giá đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh 
doanh. Để có được những thành quả tích cực ấy, trong hoạt động kinh doanh, Kienlongbank Rạch Giá luôn thực hiện theo 10 tôn chỉ sau:

1. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể

2. Phân khúc thị trường đối với từng sản phẩm;

3. Giao chỉ tiêu theo quý cho từng Phòng ban, Phòng chia đến từng cá nhân và chi theo khả năng, trình độ, mối quan hệ, kinh nghiệm,... của các 
thành viên; 

4. Luôn theo dõi và quan sát lộ trình của cá nhân, Phòng ban trong quá trình tác nghiệp để từ đó có thể hỗ trợ, hướng dẫn, đề xuất đến Ban lãnh 
đạo kịp thời cũng như động viên, khích lệ cá nhân/Phòng ban khi có những thành tích vượt trội;

5. Lắng nghe góp ý, đề xuất của các cá nhân, Phòng ban;

6. Nắm bắt thị trường, lợi thế cạnh tranh, điểm mạnh/yếu của đối thủ cạnh tranh;

7. Lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để từ đó hiểu và biết khách hàng cần gì từ Ngân hàng?

8. Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên; Quan tâm đến nhân viên; Hiểu rõ điểm mạnh/yếu của nhân viên;

9. Luôn giữ gìn mối quan hệ tốt với khách hàng; phát triển mối quan hệ mới từ những mối quan hệ sẵn có;

10. Đặt chỉ tiêu đến cuối tháng 10, đơn vị phải hoàn thành kế hoạch cả năm. 

1. Kienlongbank Vĩnh Thuận: “Đoàn kết là yếu tố chính giúp chúng tôi thành công”

2. Kienlongbank An Thới:
“Chúng tôi cùng san sẻ, cùng gánh vác công việc với nhau để đạt được mục tiêu chung”

3. Kienlongbank Rạch Giá: “Các kế hoạch, mục tiêu luôn được vạch ra rõ ràng và cụ thể”

mạnh tập thể và phải có sự kết nối giữa Ban 
Giám đốc với từng thành viên trong đơn vị, và 
chúng tôi đã làm được điều đó.

Ngoài ra, Kienlongbank Vĩnh Thuận luôn 
tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng quý 
nhằm theo dõi số liệu kinh doanh của đơn 
vị. Đây cũng là cơ hội để các cá nhân chia sẻ 
những khó khăn vướng mắc trong công việc 
cho Ban Giám đốc, để từ đó, Ban Giám đốc 
có hướng xử lý phù hợp, tránh để tình trạng 
ảnh hưởng đến công việc của Ngân hàng. 
Để động viên khích lệ tinh thần cho CB, NV, 
CTV, Ban Giám đốc Kienlongbank còn tổ 
chức chương trình khen thưởng hàng quý 
dành cho những thành viên hoàn thành các 
chỉ tiêu đã được giao. Dù chỉ là những món 
quà nhỏ, nhưng qua đây đã thể hiện được sự 
quan tâm của Ban Giám đốc dành cho nhân 
viên, từ đó tạo động lực phấn đấu cho các 
thành viên khác trong đơn vị. 

Với những thành quả đạt được trong năm 
2017 và trong những tháng đầu trong Quý 
I/2018, tập thể Ban Giám đốc và CB, NV  
Kienlongbank Vĩnh Thuận sẽ tiếp tục nỗ lực 
cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh  
doanh năm 2018, góp phần vào thắng lợi của 
Kienlongbank trong năm 2018. 

Ngoài ra, phương châm hoạt động của đơn 
vị là phát triển trong năm 2017 phải dựa trên 
nền tảng của năm 2016. Do vậy, nhiệm vụ 
chăm sóc và giữ ổn định số lượng khách hàng 
cũ của đơn vị là hết sức quan trọng, vì đây là 
đòn bẩy để phát triển thêm khách hàng mới, 
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tạo đà phát triển kinh doanh ổn định và bền vững 
trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, 
còn một yếu tố hết sức quan trọng đó là sự đồng 
lòng, nhất trí của tập thể CB, NV trong suốt năm 
qua, chúng tôi cùng san sẻ, cùng gánh vác công 
việc với nhau để đạt được mục tiêu chung của đơn 
vị, mà hơn hết là phải hoàn thành chỉ tiêu kinh  
doanh năm 2017 mà đơn vị đã cam kết thực hiện 
với Tổng Giám đốc.

Năm 2018, Kienlongbank An Thới sẽ tiếp tục duy 
trì và phát huy những chính sách, kế hoạch hành 
động để mang lại hiệu quả trong năm 2018. Tất cả 
tập thể CB, NV, CTV phải nỗ lực nhiều hơn, đoàn kết 
và thống nhất hơn nữa trong kế hoạch hành động 
của mình để cùng đạt được mục tiêu chung, hoàn 
thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà Ban lãnh 
đạo đã giao.
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Năm 2017 vừa qua là một năm thành 
công trong công tác  kinh doanh  của  
Kienlongbank Đầm Sen. Thực tế để có 
được kết quả Kinh doanh như mong đợi, 
Đơn vị đã thực hiện thống nhất và xuyên 
suốt 03 tôn chỉ:
· TẬN TÂM VỚI KHÁCH HÀNG:  Phục vụ 
khách hàng một cách như chúng ta muốn 
được phục vụ, chiếm được niềm tin tuyệt 
đối của khách hàng giao dịch.
· TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC: Hoàn thành 
công việc với quyết tâm cao độ, làm hết 
việc chứ không hết giờ, công sức chỉ được 
ghi nhận khi công việc hoàn tất (chốt được 
doanh số tiền gửi, tiền vay)
· TẬN TÌNH VỚI ĐỒNG NGHIỆP: Nhận định 
rõ đồng nghiệp là khách hàng(khách hàng 
nội bộ), cư xử một cách đúng mực & chân 
thành, hỗ trợ nhau hoàn thành công việc 
của Tập thể.
Ngoài ra, Đơn vị cũng được sự hỗ trợ từ 
Ban lãnh đạo cũng như và vận dụng tối đa 
những vận hội từ nền kinh tế chung của 
đất nước. Bước sang  2018, tập thể PGD 
Đầm Sen quyết tâm duy trì và phát huy 
các tôn chỉ hành động để hoàn thành vượt 
mức Kế hoạch được giao năm 2018.  

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2017, đầu tiên phải kể đến sự đóng góp tích cực của hơn 80 nhân sự tại Kienlongbank Phú Quốc. 
Trong đó Bộ phận Cộng tác viên tín dụng đã đóng góp một phần không nhỏ trong những con số này. 

Tại Kienlongbank Phú Quốc, chúng tôi làm việc với một tinh thần đoàn kết nội bộ rất cao, đây cũng chính là truyền thống được kế thừa và phát 
huy qua các thời kỳ Ban Giám đốc của đơn vị.

Để công việc được suôn sẻ và thuận lợi, Ban Giám đốc đơn vị luôn phân công và phân quyền rất rõ ràng để các cấp từ Phó Giám đốc, Trưởng Phòng, 
bộ phận thực hiện công việc một cách trôi chảy nhất. Ngoài ra, Kienlongbank Phú Quốc tận dụng tối đa lực lượng Cộng tác viên tín dụng của đơn 
vị thông qua các chính sách, chế độ khen thưởng như: CTV tín dụng giới thiệu khách hàng vay hoặc gửi sẽ có phần thưởng tương đương với giá trị 
theo tỷ lệ đã được quy định số tiền vay và tiền gửi tại đơn vị. 

Với Kienlongbank Phú Quốc, yếu tố quyết định đến thành công là xây dựng được sự đoàn kết nội bộ từ Ban lãnh đạo đến nhân viên. Bước sang 
năm 2018, Kienlongbank sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong đơn vị và duy trì chính sách thưởng dành cho cộng tác viên giới thiệu 
khách hàng đến giao dịch với Kienlongbank, ngoài ra, đơn vị cũng đang lên kế hoạch xây dụng phong trào “Chúng ta cùng bán hàng”, nhằm thúc 
đẩy CB, NV, CTV ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, góp phần vào sự thành công cho Kienlongbank Phú Quốc nói riêng và 
Kienlongbank nói chung trong năm 2018 này. 

Kết thúc năm 2017, Kienlongbank Bình Đại đã đạt được những 
hiệu quả kinh doanh tích cực. Tất cả các chỉ tiêu được giao đều đạt 
và vượt kế hoạch được giao. Để có được những thành tích trên,  
Kienlongbank Bình Đại đã không ngừng tăng cường công tác tiếp 
thị khách hàng mới, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng hiện 
hữu, tạo cho khách hàng cảm giác an tâm và tin tưởng nhất khi giao 
dịch với Ngân hàng. Bên cạnh đó, Kienlongbank Bình Đại cũng chú 
trọng đến công tác đoàn kết nội bộ tạo để giúp cho đơn vị có sức 
mạnh tổng thể và giúp cho mỗi CB, NV tại đơn vị là nhân viên bán 
hàng giỏi. Đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình đạo tạo nội 
bộ theo từng chuyên đề, các cuộc họp giao ban nhằm nâng cao kiến 
thức, kỹ năng chuyên môn cho từng thành viên, đồng thời giúp các 
các thành viên hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình đối với từng 
chỉ tiêu được giao. 
Để giữ vững được danh hiệu đơn vị kinh doanh xuất sắc, trong năm 
2018, Kienlongbank Bình Đại sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, 
cụ thể hàng tuần từ, Ban Giám đốc đơn vị sẽ phân công các nhóm 
đến từng khách hàng theo danh sách để giới thiệu các sản phẩm dịch 
vụ của Ngân hàng. Bên cạnh đó, cú trọng công tác chăm sóc khách 
hàng hiện hữu thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, ….

Để đạt được những thành quả tích cực trong kế hoạch kinh  
doanh năm 2017, ngay từ đầu năm đơn vị đã xác định mục tiêu 
tăng trưởng để phát triển và đã lên kế hoạch đồng thời phân 
bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận và từng nhân viên để thực 
hiện. Về tiến độ thực hiện thì luôn tuân theo sự chỉ đạo của Ban 
lãnh đạo theo từng quý: Quý I: 25%, Quý II: 65 %, Quý III: 85%, 
Quý IV: 100%
Xác định tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của khách hàng truyền 
thống trong việc duy trì cũng như phát triển thêm nguồn khách 
hàng mới nên đơn vị luôn xem việc làm tốt “thao tác” chăm sóc, 
hậu mãi đối với khách hàng truyền thống là chiến lược. Vì sao 
chúng tôi gọi đo là chiến lược? Bởi, chăm sóc tốt khách hàng 
truyền thống là để giữ chân họ và qua đó họ cũng sẽ là “kênh 
phát triển khách hàng nhanh và bền vững nhất”. Làm tốt cách 
này, chúng tôi sẽ luôn duy trì một lượng khách ổn định và hứa 
hẹn phát triển thêm không ít các khách hàng tiềm năng chất lượng.

4. Kienlongbank Phú Quốc: “Phát huy sức mạnh của đội ngũ cộng tác viên tín dụng” 6. Kienlongbank Bình Đại: 
“Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu”

7. Kienlongbank Đầm Sen:
“Thực hiện nhất quán 03 tôn chỉ: Tận tâm với khách hàng, tận tụy với công việc và tận tình với đồng nghiệp”

5. Kienlongbank Số 3: “Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng”

Ngoài ra, Kienlongbank Số 03 luôn tự hào vì đơn vị đã thực hiện được và duy trì sự đoàn kết nội bộ tạo ra sức mạnh tổng thể cùng nhau hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Để mang đến sự thành công cho đơn vị trong năm qua, bên cạnh sự nỗ lực và phấn đấu không mệt mỏi của tập thể CB, NV, CTV thì 
sự chỉ đạo cũng như định hướng đúng đắn của Ban Lãnh đạo Ngân hàng là vô cùng quý báu.
Năm 2018, Đơn vị sẽ duy trì những gì đã đạt được nhất là sự đoàn kết. Bên cạnh đó sẽ có chiến lược khai thác các địa bàn còn bỏ ngõ và mở rộng 
thêm các địa bàn lân cận. Trước thềm năm mới Kienlongbank Số 03 kính chúc sức khỏe quý Ban Lãnh đạo và chúc Ngân hàng Kiên Long ngày càng 
phát triển bền vững.

Với những cách làm hay và hiệu quả đã giúp cho các đơn vị Rạch Giá, Phú Quốc, Vĩnh Thuận, Đầm 
Sen, Bình Đại, Số 03, An Thới hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2017, góp phần vào 
công cuộc đẩy mạnh sự phát triển và bền vững của Kienlongbank. Bước sang năm 2018, tin rằng 
đội ngũ CB, NV, CTV Kienlongbank tại 117 đơn vị sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, phát huy triệt để những 
tiềm lực, thế mạnh của nội tại cũng như tận dụng lợi thế cạnh tranh của ngành để mang đến nhiều 
thành công và thắng lợi cho Kienlongbank trong năm mới Mậu Tuất 2018. 

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2017 cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank Bình Đại tự tin bước sang năm 
2018, sẽ hoàn thành các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển mái nhà chung Kienlongbank 
ngày càng vững mạnh hơn. 

· Phòng Marketing tổng hợp
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Qùa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho công 
đoàn viên
Nhằm mang đến niềm vui, sự hỗ trợ tinh thần cho công đoàn viên 
được hưởng cái Tết Nguyên đán đầy đủ và ý nghĩa, Công đoàn  
Kienlongbank đã dành tặng nhiều phần quà cho CB, NV và gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trong dịp xuân về. Bên cạnh đó, Ban chấp hành 
(BCH) hỗ trợ vé về quê ăn Tết cho 385 đoàn viên công đoàn được sum 
vầy cùng gia đình sau một khoảng thời gian làm việc xa nhà. Với mong 
muốn tất cả mọi người được đón một cái Tết ấm áp và đoàn viên. 

Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 
08/3
Đã trở thành thông lệ và là truyền thống tốt đẹp, hằng năm vào dịp kỷ 
niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, BCH Công đoàn Cơ sở Kienlongbank đã 
tổ chức tặng quà cho 1.038 lao động nữ trong toàn hàng. Đây cũng là 
dịp để Ban lãnh đạo tiếp thêm nguồn năng lượng cho lao động nữ đang 
công tác tại Ngân hàng hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần 
xây dựng Kienlongbank ngày một phát triển bền vững. 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KIENLONGBANK

Nhìn lại một năm hoạt động đầy sôi nổi
Năm 2017 là một năm thành công trong hoạt động của Công đoàn Kienlongbank. Nhiều hoạt 

động thiết thực, hiệu quả đã được Công đoàn triển khai từ cấp bộ phận đến cơ sở, góp phần 
tích cực vào việc động viên công đoàn viên, cán bộ, nhân viên (CB, NV) phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của Ngân hàng trong năm 2018. Ban biên tập Bản tin điểm lại một số hoạt 
động nổi bật của Công đoàn Cơ sở Kienlongbank trong năm vừa qua.

Tích cực tham gia các hoạt động thể thao 
chào mừng 66 năm Ngày thành lập ngành 
Ngân hàng Việt Nam
Một số Công đoàn bộ phận Kienlongbank đã tích cực tham gia các 
hoạt động hội thao ngành Ngân hàng như: Chi nhánh Tây Ninh, Trà 
Vinh, Hải Phòng, Khánh Hoà, Sóc Trăng… Đây là hoạt động thường 
niên được tổ chức hàng năm và thu hút sự tham gia đông đảo các 
Ngân hàng thương mại tại địa phương. Với việc tích cực tham gia các 
hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đã giúp cho tập thể CB, NV 
Kienlongbank có cơ hội giao lưu với các Ngân hàng bạn,  đồng thời 
rèn luyện sức khỏe qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sôi nổi các hoạt động thi đua nội bộ 
Trong năm 2017, BCH Công đoàn Kienlongbank đã tổ chức liên tiếp 
02 Chương trình đua nội bộ với tên gọi “Chung sức” và “22 năm đồng 
hành”. Cả 02 chương trình này đã khơi dậy được sức mạnh tập thể 
của toàn thể CB, NV, CTV trên toàn hệ thống, gia tăng năng suất bán 

hàng, tạo không khí kinh doanh sôi động và thắt chặt thêm 
tình đoàn kết giữa các CB, NV, CTV. Qua đó, Ngân hàng đã tìm 
ra được những gương mặt hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
của chương trình đồng thời các cá nhân cũng có cơ hội khẳng 
định năng lực của bản thân và góp phần hoàn thành kế hoạch 
kinh doanh 2017.

Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 22 năm Ngày thành lập  
Kienlongbank
Nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Ngân hàng TMCP 
Kiên Long, BCH Công đoàn đã phát động chuỗi hoạt động 
dành cho CB, NV, CTV Kienlongbank và công ty KBA trên toàn 
hệ thống. Với mục tiêu lưu giữ những hình ảnh đẹp, ý nghĩa 
thể hiện tinh thần lạc quan, vui tươi và nhiệt huyết của đội 
ngũ nhân viên, cộng tác viên, Cuộc thi ảnh “Kienlongbank 
trong tim tôi” đã được phát động và nhận được sự tham gia 
hưởng ứng rất tích cực của tập thể CB, NV Kienlongbank. 
Bên cạnh đó, những cảm xúc, tình cảm, những kỷ niệm 
trong quá trình làm việc, gắn bó với Ngân hàng đã được thể 
hiện qua ngòi bút của các cá nhân thông qua cuộc thi viết  
“Kienlongbank trong tôi”. Đây là những hoạt động thiết thực, 
tạo sân chơi lành mạnh và sự gắn kết chặt chẽ giữa người lao 
động và Ngân hàng. 

Chung tay chia sẻ với đồng bào và CB, 
NV, CTV gặp thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, thể hiện tinh 
thần “Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank, BCH Công đoàn đã 
phát động CB, NV, CTV trong toàn hệ thống ủng hộ đồng bào 
bị thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc Bộ với tổng kinh phí thu được 
là 320 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn đã kịp thời chia sẻ với CB, NV, 
CTV Kienlongbank gặp thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng 
của cơn bão số 12. Thông qua sự đóng góp này, Công đoàn  
Kienlongbank mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn 
với CB, NV và các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, 
giúp bà con sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 

Kết thúc một nhiệm kỳ với rất nhiều 
phong trào, hoạt động mang lại hiệu 
quả tích cực cho Kienlongbank không 
chỉ trong hoạt động kinh doanh, mà 
còn góp phần nâng cao sức mạnh của 
tổ chức công đoàn Ngân hàng. Công 
đoàn Kienlongbank đã thể hiện được 
vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong  
Kienlongbank và với người lao động, vừa 
cân đối lợi ích của tổ chức và công đoàn 
viên, vừa góp phần xây dựng văn hóa 
Kienlongbank thêm vững mạnh, bền 
vững.

· Đỗ Hồng

CÔNG ĐOÀN
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ĐA DẠNG LOẠI HÌNH
Trong năm 2017, Kienlongbank đã triển khai 
hàng loạt các chương trình đào tạo với các 
loại hình đa dạng. Tổ chức 18 chương trình 
đào tạo và các hoạt động liên quan với 48 
khóa học, 4.013 lượt CB, NV tham dự. Đặc 
biệt, Kienlongbank đã tổ chức thành công 2 
chuỗi “Hội nghị Cộng tác viên” và “Hội nghị 
Nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả 
trong kinh doanh” tại các cụm từ Bắc đến 
Nam, nhằm ra soát, thảo luận đánh giá thực 
trạng và đưa ra các giải pháp chiến lược để 
nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, 
lồng ghép trong các chương trình hội nghị 
sơ kết, tổng kết là các hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức dành cho vị trí quản lý cấp 
cao, cấp trung đến nhân viên nghiệp vụ. 

Để giúp nhân sự mới nhanh chóng hòa nhập 
môi trường văn hóa và nắm vững các giá trị 
cốt lõi của Ngân hàng, Kienlongbank tổ chức 
34 khóa đào tạo hội nhập cho 780 nhân viên 
tân tuyển. Cùng với đó, Kienlongbank cử 494 
lượt CB, NV tham dự 103 chương trình hội 
nghị, hội thảo, các khóa đào tạo bên ngoài 
nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách 
mới của nhà nước, bổ sung kỹ năng, kiến thức 
phục vụ công tác chuyên môn.

Tăng cường củng cố giá trị bền vững về bản 
sắc và văn hóa, Kienlongbank xây dựng đội 
ngũ gồm 61 giảng viên nội bộ, cán bộ huấn 
luyện và giảng viên cơ hữu nắm vững chuyên 
môn, có kinh nghiệm giảng dạy và truyền đạt 
các kiến thức, kỹ năng, đáp ứng kịp thời nhu 
cầu đào tạo và bồi dưỡng trên toàn hệ thống.

MỌI LÚC, MỌI NƠI
Nhận thức được tính khác biệt mang 
tính đặc trưng của từng địa phương,  
Kienlongbank đẩy mạng hoạt động đào tạo 
tại đơn vị. Trong năm 2017, các CN và PGD 
trên toàn hệ thống đã tổ chức hơn 390 khóa 
học tại đơn vị với hơn 4.819 lượt CB, NV tham 
dự. Trong đó, một số nghiệp vụ được chú 
trọng đào tạo như nghiệp vụ tín dụng - xử lý 
nợ có 47 lớp, 664 lượt học viên; các lớp cho 
giao dịch viên – chăm sóc khách hàng có 60 
lớp, 829 học viên; những lớp đào tạo kỹ năng 
bán hàng, kiến thức sản phẩm thẻ tổ chức 
81 lớp với 984 học viên tham dự, … Các nội 
dung đào tạo đa dạng được Ban Đào tạo tại 
đơn vị tổ chức đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng 
cao chất lượng hoạt động, nhân sự tại đơn vị. 

Cùng với sự thay đổi và phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ, Kienlongbank không 
ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng 

hệ thống E-learning cả về chất lẫn về lượng. 
Hiện Kienlongbank đang có 26 khóa học, xây 
dựng được ngân hàng câu hỏi với 850 câu, 
18 bộ câu hỏi nghiệp vụ, giúp hỗ trợ công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và nâng 
cao kiến thức mọi lúc, mọi nơi cho CB, NV  
Kienlongbank, góp phần hoàn thiện hệ 
thống ngân hàng ảo.

LAN TỎA VĂN HÓA 
KIENLONGBANK
Có khá nhiều nhân viên ngày đầu tiên đi làm 
cũng chính là ngày đầu tiên đi học do Kien-
longbank tổ chức. Đa số các bạn đều cảm 
thấy rất hào hứng và thú vị về môi trường làm 
việc được học này. Nội dung đào tạo chủ yếu 
là: Đào tạo để hội nhập với Ngân hàng; đào 
tạo để cập nhật cái mới; đào tạo để học tập 
lẫn nhau và đào tạo để cùng phát triển.

Để Ngân hàng phát triển, con người chính 
là yếu tố cốt lõi. Những chuyển biến tích cực 
về chất lượng nhân sự sẽ là nền tảng cho 
thành công trong kinh doanh của mỗi đơn 
vị nói riêng và Kienlongbank nói chung. Có 
nhiều con đường, nhiều cách để nâng cao 
chất lượng nhân sự, nhưng  đào tạo chính là 
phương thức nhanh nhất, hiệu quả nhất và 
mang tính bền vững nhất.

· Trung tâm Đào tạo

Nhìn lại chặng đường 2017 đã qua, tập thể 
CB, NV Kienlongbank Kiến An tự hào bằng sự 
đoàn kết, nỗ lực không ngừng đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách để hoạt động 
và phát triển được như ngày hôm nay. Gần 
8 năm gắn bó với Kiến An, mảnh đất đầy 
thân thương này đã nuôi dưỡng trong tâm 
hồn mỗi CB, NV chúng tôi những xúc cảm 
riêng biệt khác nhau, rất đỗi thân thương,  
Kienlongbank Kiến An ấm áp như một gia 
đình nhỏ trong đại gia đình lớn mang tên 
Kienlongbank, nhất là khi mỗi dịp Tết đến 
Xuân về. 

Tết - chỉ với một từ thôi cũng đủ để người ta 
cảm thấy lòng nôn nao nhiều cảm xúc. Tết - 
nghe đâu đó trên khắp con đường, từ thành 
thị đến làng quê đều ngân nga bản nhạc 
xuân vui tươi, rộn rã. Tết - ai cũng tất bật cất 
lại những bộn bề cuộc sống để đoàn tụ với 
gia đình, vui vẻ bên mâm cơm đoàn viên. Tết - 
mang mùi hương đặc trưng lan tỏa mọi ngóc 
ngách, từ góc cây, ngọn cỏ trong vườn, đến 
sự ấm cúng linh thiêng trên bàn thờ gia tiên. 
Tết - người người tay bắt mặt mừng, chúc 
nhau những lời tốt lành để năm mới được 
vạn sự như ý. Một Tết Việt vẫn đậm đà bản sắc 
dân tộc theo thời gian, hòa vào lòng những 
người con đất Việt. Để dù người có đi xa thật 
xa, bôn ba với bận rộn cuộc sống thì mỗi khi 
nhắc đến Tết, trái tim vẫn vang lên khúc nhạc 
ấm lòng, mong chờ khoảnh khắc được hòa 
vào vòng tay ấm áp của người thân bên mâm 
ngũ quả cúng giao thừa. 

Thời tiết lạnh đặc trưng của mùa đông và 
những ngày cận Tết ở miền Bắc là điều kiện lý 
tưởng để sắc hồng của hoa đào, hoa mai sinh 
sôi và nảy nở. Cứ mỗi độ Tết về, đường phố lại 
ngợp màu đào hồng, đào phai đặc biệt là khu 
vực Ngã sáu Quán Trữ, nơi mà Kienlongbank 

Xuân Thân Tình Bên Gia Đình  
KIENLONGBANK KIẾN AN

Nơi đề cao giá trị con người
“Đi làm vẫn được đi học” đó là những gì mà đa số cán bộ, nhân viên (CB, NV) Kienlongbank đều cảm nhận được tại  
Kienlongbank. Xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn và các kỹ 
năng mềm để từng nhân sự phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng, Kienlongbank là nơi đề 
cao giá trị con người.

Trong những năm gần đây, Kienlongbank xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công Đề án 
tái cơ cấu Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đi vào chiều sâu. Các chương 
trình đào tạo được Kienlongbank liên tiếp tổ chức, thiết kế phù hợp cho từng vị trí và triển khai qua nhiều hình thức phong 
phú và nội dung đa dạng. Trong đó, năm 2017 chất lượng nhân sự của Kienlongbank từ đội ngũ cán bộ quản lý đến cán 
bộ kinh doanh thật sự năng động, nhạy bén và luôn thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường.

Kiến An có trụ sở chính, ngợp trời sắc đào 
hồng, sắc quất vàng xen trong lá xanh của 
cây lá tiểu cảnh và các gian hàng bán lá dong 
xanh để gói bánh trưng. Có người xuống phố 
mua đào về trưng Tết, có người lại thích cảm 
giác hòa mình vào dòng chợ hoa, để cảm 
nhận chút không khí của Tết, của xuân, của 
miên man đất trời. Tất cả vẽ nên bức tranh hài 
hòa và đẹp mắt giữa người và cảnh xuân. 

Hàng năm, Kienlongbank Kiến An rất quan 
tâm việc trang trí trụ sở được mang đậm 
hương xuân ngày Tết, để ai đi xa về gần, ai 
đến Ngân hàng giao dịch cũng cảm thấy như 
Tết đã về rất gần, như bàn tay khẽ đặt lên tim 
là đã thấy tiếng lòng rộn ràng. Từ ngày 22 
tháng Chạp, chúng tôi đã đến với vườn đào 
Đặng Cương (An Dương) của Anh ... Bách 
rộng 3ha trồng đào thế, đào Tết cảnh để lựa 
chọn cho Đơn vị một cây đào thế đẹp nhất, 
thế ngũ hành, tương sinh quan với hoa nở 
và dày nụ, trải dài đến ngọn cùng lộc biếc lá 
non. Dưới bàn tay khéo léo trang trí của các 
bạn giao dịch viên, sắc hoa đào hòa cùng dàn 
nháy lấp lánh, nụ cười tươi xinh luôn thường 
trực trên môi cùng bản nhạc xuân du dương 
khiến không khí Tết đã rất rộn ràng tại đơn vị.  

 Tết cổ truyền tại Miền Bắc đặc biệt không thể 
thiếu bánh trưng xanh, đã đi vào thơ ca “Thịt 
mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng 
pháo, bánh chưng xanh”, bởi bánh chưng còn 
thể hiện lòng biết ơn của con cháu dành cho 
cha ông, tổ tiên, đất trời xứ sở là loại bánh duy 
nhất có lịch sử lâu đời trong văn hóa ẩm thực 
truyền thống Việt Nam. Và đây cũng là niềm 
háo hức đặc biệt của CB, NV Kienlongbank 
Kiến An khi mỗi dịp xuân về lại quây quần 
bên nhau gói bánh chưng xanh, tạm gác xa 
bộn bề công việc lo toan của những ngày 
cuối năm. Nét văn hóa riêng này được duy trì 
năm này qua năm khác, sau khi dọn dẹp sạch 
sẽ, 5S, niêm phong Ngân hàng theo quy định, 
chúng tôi lại quây quần bên khoảnh sân phía 
sau Ngân hàng, người thì chuẩn bị đỗ xanh, 
người chuẩn bị thịt lợn, người lau lá dong, 
người sửa soạn khuôn bánh,…. Không ai bảo 
ai, trong lòng đều lâng lâng cảm giác xuân 
đến thật gần, gia đình là nơi đây.

Anh Hoàng Hữu Vụ - Giám đốc Kienlongbank 
Kiến An là người vun vén, xây dựng nét văn 

hóa gói Bánh chưng xanh đã nhiều năm tại 
Kienlongbank Kiến An chia sẻ: “Mỗi CB, NV 
PGD Kiến An là một thành viên của gia đình 
này, mỗi ngày chúng ta ở bên nhau 8h - 10h/ 
ngày, một tuần chúng ta ở bên nhau 06 ngày, 
hơn ai hết, tình cảm chúng ta dành cho nhau 
thật lớn, cả trong công việc lẫn tình thân. Vì 
vậy, khi chúng ta tự tay làm nên những chiếc 
Bánh chưng xanh để về cúng Ông bà, tổ tiên, 
đất trời chứng dám lòng hiếu nghĩa vẹn tròn 
trong ngày lễ Tết, thì sẽ càng ý nghĩa biết 
bao”.

Ai đã từng cùng thức canh nồi bánh chưng 
bên bếp lửa, tiếng lửa tí tách, tí tách, tiếng 
nhạc xuân du dương dưới cái se se lạnh của 
mùa đông mới thấu hiểu được tình cảm 
chúng tôi dành cho nhau. Tay trong tay, bên 
ánh lửa bập bùng, xuân đến thật gần. Bất 
chợt phút ngẫu hứng anh Phạm Văn Thanh 
- Phó Giám đốc hát bài “Xin cảm ơn Đêm 
nay” để tri ân tất cả những đóng góp của 
tập thể CB, NV Kiến An dành cho Gia đình  
Kienlongbank trước thềm xuân mới:

“Một lời từ đôi môi

Vạn lời từ trong tim

Tôi muốn hát khúc hát

Hát lên lời cảm ơn

Gia đình là nơi đây

Bạn bè ngồi quanh đây

Mình cùng hát khúc hát

Thắp lên một đêm vui...”

Tết Nguyên đán với Kienlongbank Kiến An 
chúng tôi đơn sơ là thế nhưng ấm áp và tràn 
đầy tình thương yêu. Lòng tôi lâng lâng nhìn 
cây Đào trong Phòng giao dịch đang bung 
hoa rực rỡ, lòng hân hoan mong chờ giây 
phút giao thừa đến thật gần. Mong xuân 
về để xóa tan cái giá lạnh của mùa đông 
và mang tia nắng ấm áp về với mọi người 
mọi nhà. Sang xuân mới, tập thể CB, NV  
Kienlongbank Kiến An sẽ luôn phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch kinh doanh, không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn  
nghiệp vụ, chất lượng phục vụ khách hàng, 
nỗ lực vì sự phát triển chung của Ngân hàng 
và khách hàng!

· Kienlongbank Kiến An

Trong không khí giao hòa của đất trời, cái se se lạnh của cơn gió mùa đông 
tràn về cũng là những ngày đầu năm mới 2018. Với CB, NV Kienlongbank 
Kiến An chúng tôi, sau một năm nỗ lực lao động và đạt được những thành 
quả tích cực, Kienlongbank Kiến An đón một mùa xuân mới trong tâm thế 
háo hức, quyết tâm và nhiều kỳ vọng.

NHÂN SỰ
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Cảm	xúc	những	ngày	xuân
Những ngày gần Tết, ta chỉ mong sao về thật nhanh để cùng với gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Những ngày 
Tết là dịp để cùng với gia đình, bạn bè đi thăm ông bà, thầy cô, người thân sau một năm miệt mài với công việc. Vậy các 
thành viên Kienlongbank đón Tết như thế nào? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi nhé!

Có người thích Tết đến mức háo hức mong chờ, bùi ngùi 
trông đợi. Cũng có người lại sợ Tết, ngày đầu năm chỉ 
muốn “quẩy” ba lô lên. Mình cũng vậy, sau 3 ngày Tết với 
gia đình, mình sẽ đi du lịch vì nhà mình cũng chẳng câu 
nệ chuyện ngày Tết đông đủ hay không. Có thể thấy, quan 
niệm “Tết đoàn viên” đã dần được “mở rộng” ra không phải 
chỉ gói gọn việc sum họp tại nhà, mà cả gia đình có thể 
cùng nhau vi vu khắp nơi. Thường Tết mình xuất ngoại vì 
không chỉ để được vui chơi thoải mái hơn, mà để né các 
địa điểm quá đông đúc tại Việt Nam như Đà Lạt, Nha Trang, 
... Địa điểm ưu tiên những nước thuộc khu vực Đông Nam 
Á, bởi vị trí địa lý gần, không mất quá nhiều thời gian để đi 
lại và vẫn có thể cảm nhận một cái Tết Nguyên Đán tương 
tự như ở Việt Nam.

· Võ Nguyễn Thanh Trúc - Phòng Marketing

Sài Gòn nay lạnh hơn mọi ngày, nghe như không khí Tết đang gần kề, bất chợt 
nôn nao, bất chợt da diết… Chẳng còn quá trẻ để háo hức mùa Tết với những 
phong lì xì đỏ tươi, hay xúng xính chạy khắp nơi khoe bộ áo mới còn thơm nức 
mùi vải,… Trong tôi, mỗi mùa Tết là cảm giác nôn nao về bữa cơm “ngon hết 
xẩy” của mẹ nấu, là những hứng khởi cho một kỳ nghỉ gọi là “thú’ nhất trong 
năm. Thế nên, “best holiday” là một mỹ từ tuyệt vời tôi luôn dành cho mỗi dịp 
Tết Nguyên đán.

Tết	là	dịp	cả	gia	đình	vi	vu

Tết	là	cơ	hội	để	viết	tiếp	nhật	ký	hành	trình	của	bản	thân
Ra trường, đi làm, tôi luôn cố gắng hết công suất có thể, thậm 
chí bớt xén cả thời gian dành cho bản thân và gia đình. Vì vậy, 
Tết luôn là kỳ nghỉ dài và đáng mong đợi của tôi, mặc nhiên 
được gạt ra khỏi vòng xoáy cuộc sống bận rộn thường ngày, 
thoả sức tận hưởng và sẻ chia những cố gắng suốt một năm 
qua cùng gia đình mình.

Vốn đam mê “xê dịch”, Tết là dịp mà tôi không thể bỏ qua cơ 
hội để viết tiếp vào nhật ký hành trình của bản thân thêm 
một (có khi là vài) địa danh mới cùng những người thân 
trong gia đình. Và hơn hết, tôi luôn tin rằng sự trải nghiệm 
mới mẻ vào những ngày đầu năm sẽ mang đến cho tôi một 
năm mới thy vị và đầy bất ngờ.

Chẳng cần đi quá xa, những địa danh của Việt Nam vẫn thoả 
sức hấp dẫn chúng tôi. Giá trị của mỗi chuyến đi không chỉ 
đong đếm bằng những trải nghiệm thực tế, sự giàu có phong 
phú hơn về kiến thức, mà trên hết là sự tràn ngập tiếng cười 
và tình cảm của gia đình. Chỉ là một nơi hơi xa…nhà, tôi vẫn 
luôn cảm thấy mình cười nhiều bằng…cả năm, bởi cũng 
đúng ‘Không quan trọng bạn đi đâu, quan trọng bạn đi với 
ai”...

Năm nay, lạnh thế này, cả nhà kéo nhau lên Đà Lạt, chắc ấm!!!

Vội nghĩ về Tết năm nay đang gần kề, háo hức quá đi thôi,...”

· Nguyễn Phương Lan - Phòng Nhân sự

Một buổi sáng thức giấc với không khí se 
se lạnh, mở cửa chào đón ánh nắng ấm 
áp, nhìn cây cối đua nhau đâm chồi nảy 
lộc, thế là Tết đã đến. Ngày tết quê mình 
là ngày gia đình sum họp, cùng nhau làm 
những món ăn truyền thống, gói bánh tét, 
làm hũ dưa kiệu, dưa hành, kho nồi thịt 

Tết – mùa của sự yêu thương và là mùa đoàn viên, nồng ấm tình gia đình. Sau một khoảng thời gian 
dài công tác xa nhà, Tết là khoảng thời gian tôi được trở về với gia đình, nơi có Ông, Bà, Ba Mẹ thân 
yêu luôn chờ đợi tôi. Những ngày gần Tết, tôi luôn có thật nhiều cảm xúc, đó là cảm xúc của một đứa 
con xa nhà mong chờ ngày đoàn viên của cả gia đình trong năm mới, cảm xúc khao khát được quây 
quần bên mâm cơm ngày tết cùng với tất cả các thành viên trong gia đình. Đối với những kẻ xa nhà 
như tôi thì bữa cơm gia đình là thứ thật xa xỉ. Vì vậy, bữa cơm với đầy đủ tất cả các thành viên trong 
gia đình rất ý nghĩa đối với tôi và bữa cơm ngày Tết càng ý nghĩa hơn nữa, bởi, đây là dịp để tất cả các 
thành viên trong gia đình cùng chia sẻ những câu chuyện, công việc trong một năm qua. Tết đối với 
tôi là sự sum vầy của gia đình bên mâm cơm ngày Tết.

Tết đoàn viên, tất cả mọi người cùng cầu chúc cho nhau một năm mới bình an và hạnh phúc. Những 
phong bao lì xì đỏ, những món ăn truyền thống ngày xuân, cây mai, cây đào nở rộ cùng những tiếng 
cười sum vầy của các thành viên trong gia đình, làm lòng tôi rộn ràng, cảm giác chỉ muốn bé lại để 
được trở về bên ông bà, cha mẹ.

· Trần Thị Mỹ Dung - Phòng Marketing

Khi tháng 12 lạnh lẽo trôi qua cũng là lúc 
báo hiệu một mùa xuân ấm áp và tràn đầy 
sức sống bắt đầu. Đây cũng là lúc nhà nhà 
người người chuẩn bị đón Tết cổ truyền. 
Đi ra đường hay đến những trung tâm 
thương mại tôi đều cảm nhận được một 
không khí sôi động và tất bật của mọi 
người cho Tết cổ truyền. Xen lẫn trong 
không khí đó, với những người con xa 
quê như tôi, là cảm giác bồn chồn, mong 
muốn được trở về nhà để cảm nhận được 
không khí đoàn viên bên gia đình. 

365 ngày của năm cũ, công việc hàng 
ngày cứ cuốn tôi vào vòng xoáy của sự 
bận rộn, thời gian về thăm quê là rất ít, 
nếu có, cũng chỉ về được 1, 2 ngày rồi lại 

Tết	là	những	giây	phút	bình	yên	bên	gia	đình

Tết	là	sự	sum	vầy	của	gia	đình	bên	mâm	cơm	ngày	Tết

Mong	Tết	nhưng	không	quên	nhiệm	vụ

kho hột vịt thơm phức và cả nhà cùng quây 
quần bên mâm cơm, không khí đầm ấm và 
yên bình đến lạ. Tôi thích cái không khí chợ 
Tết quê mình, nhìn mọi người hối hả, mua 
bán tấp nập và tiếng cười rộn rã đâu đó, nghe 
sau mà hạnh phúc khó tả. Tôi thích cái không 
khí đêm 30 Tết, gia đình vui vẻ cùng ngồi bên 

nồi bánh tét, mỗi người vừa trò chuyện vừa nướng những bắp ngô nóng hổi. Những đứa trẻ thì chạy vòng quanh bếp lửa, đốt những chiếc pháo 
sáng tự chế, rộn ràng hát khúc ca ngày Tết.

Tôi yêu cái giây phút đón giao thừa, đâu đó vang lên những bài hát bất hủ “Happy new year”, thế là cả gia đình cùng nhau mang những lời chúc tốt 
đẹp để mừng tuổi ông bà và đón nhận những bao lì xì, coi đó là cái lộc và cả năm sẽ được nhiều may mắn. Đôi khi hạnh phúc không ở đâu xa mà 
chỉ là những giây phút bình yên bên gia đình, được cùng nhau ăn bữa cơm, chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Hạnh phúc lắm vì năm nào cũng được đón tết cùng gia đình nhưng tôi biết rằng ngoài kia, rất nhiều người vì cuộc sống, vì mưu sinh mà bỏ lỡ những 
niềm hạnh phúc khó tìm ấy. Hy vọng rằng cái Tết này, mọi người ai ai cũng được hạnh phúc đón Tết cùng gia đình, chờ đón phút giây giao thừa và 
hát vang “CHÚC MỪNG NĂM MỚI”.

Năm cũ vừa qua, năm mới đến
Cầu cho mọi việc đều tiến lên
Hạnh phúc ấm no, cùng đón Tết
Vạn sự như ý, mọi sự nên.      · Nguyễn Thị Diễm Hương - Kienlongbank Phước Long

đi. Vì vậy, tôi chỉ mong chờ đến dịp Tết để được nghỉ 1 
khoảng thời gian dài, trở về cùng với gia đình thân yêu và 
làm cô công chúa nhỏ của Ba Mẹ.

Tuy những cảm giác nhớ nhà da diết là như vậy, nhưng tôi 
cũng như tất cả các anh, chị, em tại PGD Phú Nhuận luôn 
quán triệt tinh thần làm việc hết mình và nghiêm túc đến 
tận ngày cuối cùng trước Tết. Thời điểm này trong năm 
luôn là thời điểm bận rộn nhất khi khách hàng sau một 
năm làm việc. Chính vì vậy, tập thể PGD Phú Nhuận luôn 
cố gắng hết sức để mang đến những dịch vụ chất lượng 
nhất, nhanh chóng nhất như là một sự hỗ trợ khách hàng 
chuẩn bị cho một Tết cổ truyền sum vầy và tràn đầy yêu 
thương.

Nhân dịp Tết Mậu Tuất sắp tới, tôi và PGD Phú Nhuận 
xin gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất cho đại gia đình  
Kienlongbank. Chúng tôi sẽ luôn cháy hết mình với công 
việc để đóng góp cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ 
của Kiên Long. 

“Chàng Dậu vui vẻ mời. Nàng Tuất 2018 tươi trẻ tới. Pháo 
hoa rực sáng đêm giao thừa. Chúng ta vui mừng đón chào 
năm mới! “

· Tống Khánh Chung - PGD Phú Nhuận
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Giá trị của
    Thời gian

Thời gian có thể trở thành 
người bạn giúp ta gặt hái 
thành công, hạnh phúc 
nhưng ngược lại cũng có 
thể trở thành thứ “vũ khí” 
đầy nguy hiểm nhấn chìm 
tương lai của bạn. Với mong 
muốn mỗi chúng ta có 
được cái nhìn đúng đắn, 
ích lợi về việc sử dụng thời 
gian quý báu của bản thân 
mình, nhất là trong cuộc 
sống hiện đại tất bật ngày 
nay, Bản tin Kienlongbank 
sẽ giới thiệu bài viết phân 
tích về giá trị của thời gian 
từ 5 góc nhìn đời thường 
mà gần gũi và thực tế.

1. Thời gian của người 
“ăn không ngồi rồi”
Trong khi những người siêng năng lao động 
ước ao một ngày có hơn 24 giờ để họ có thêm 
thời giờ hoàn thành những dự định của mình 
thì những người rảnh rỗi, “ăn không ngồi rồi” 
thường để thời gian trôi qua một cách vô ích. 
Mới đây, báo điện tử Dân trí có đăng bài viết 
về tình hình “chơi nhiều hơn làm” của một bộ 
phận giới trẻ hiện nay.

2. Thời gian của người 
đau khổ
     Nếu như thời gian đối với một người đang 
cảm thấy hạnh phúc có thể trôi nhanh như 
tên bắn thì thời gian đối với người đang đau 
khổ lại qua đi một cách chậm chạp và lê thê. 
Bởi thế mà người nhạc sỹ mới viết nên những 
ca từ đi vào lòng người: “Ngày buồn dài lê 
thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, 
làm rét mướt qua song len vào hồn…” (Nửa 
đêm ngoài phố). Đặc biệt, tính vô thường của 
thời gian với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ 
rệt với dấu ấn mỗi mùa khác nhau như đông 
thì lạnh lẽo, xuân thì ấm áp… luôn gắn với 
những kỷ niệm đáng nhớ trong mỗi thời 
đoạn cuộc đời con người. Điều đó được thể 
hiện rõ nhất trong nỗi buồn tình yêu đôi lứa 
như Nguyễn Du từng viết: “Người buồn cảnh 
có vui đâu bao giờ”.

Nhưng trên cuộc đời có thứ gì là còn mãi 
với thời gian? Cho nên mới nói thời gian là 
phương thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết 
thương. Từ ý nghĩa thời gian trong cái nhìn 
của người đau khổ, chúng ta mới ngẫm thấy 
cái hay, cái ý nghĩa và màu nhiệm của nó để 
biết mỗi phút giây qua đi trong cuộc đời đều 
có giá trị của nó. Có điều khi rơi vào đau khổ 
chúng ta có đủ tỉnh táo và khôn ngoan để 
nhận ra và trân trọng hay buông bỏ tất thảy 
khiến thời gian trở thành vô nghĩa.

3. Thời gian của người 
đang yêu
Có gì đẹp hơn màu hồng cuộc sống trong 
tâm trạng của người đang yêu. Thi sĩ Xuân 
Diệu đã thể hiện tình yêu rất cháy bỏng, 
nồng nàn và gấp gáp đối với cuộc sống: “Ta 
muốn ôm/ Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn/ 
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn/ Ta muốn say 
cánh bướm với tình yêu…” hay tình yêu nồng 
nàn không so đo toan tính: “Với những kẻ mới 

vờ duyên hứa hẹn/ Tôi cũng cho trọn vẹn cả 
tâm hồn”.
Thời gian không chỉ đẹp trong tình yêu rộng 
lớn của người nghệ sỹ với tất thảy mà còn vô 
cùng ngọt ngào đối với những ai đang yêu. 
Cũng vì choáng ngợp trong hơi men quyến 
rũ của tình yêu mà nhiều bạn trẻ đưa ra quyết 
định hôn nhân quá vội vàng, hấp tấp và chỉ 
thực sự “tỉnh ngộ” sau khi cưới bằng cái kết 
chia tay hoặc nếu có tiếp tục sống với nhau 
cũng mất niềm tin vào sự tồn tại của tình 
yêu. Trong tình yêu đôi lứa, thời gian là gia vị 
không thể thiếu cho tình cảm thêm sâu đậm, 
gắn bó đồng thời cũng đem đến thử thách 
giúp người trong cuộc thể hiện bản lĩnh, lòng 
kiên trì, bền bỉ và thủy chung.

4. Thời gian của người 
làm việc
Những người say mê công việc thường than 
thở không có đủ thời gian để mình hoàn 
thành các kế hoạch.  Người ta thường nói 
thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, 
còn 99% nhờ sự khổ luyện. Sự khổ luyện đó 
là làm việc miệt mài không ngừng nghỉ với 
niềm đam mê thực thụ. Cũng vì thế mà các 
nhà khoa học thường hay đãng trí và tâm lý 
học thường gọi là “đãng trí bác học”.

Trong toàn thể vũ trụ này, có lẽ thời gian có 
sức mạnh hơn cả, là báu vật quý nhất trong 
cuộc đời con người. Thời gian tạo nên cuộc 
sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay và 
thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu 
của cuộc sống. Đây là món quà to lớn, ai 
cũng được trao tặng nhưng không phải ai 
cũng biết gìn giữ, dang đôi tay đón nhận. Với 
bài viết trên, hy vọng sẽ giúp các bạn cùng 
nhìn lại việc mình đã sử dụng thời gian như 
thế nào trong 365 ngày qua, để từ đó đưa ra 
1 mục tiêu, 1 kế hoạch cụ thể cho bản thân 
trong năm mới 2018 các bạn nhé!

. Marketing sưu tầm

Năm Mậu Tuất chúng ta cùng tìm hiểu một chút về tính cách 
cũng như cuộc sống của những người sinh năm Tuất nhé!

Tử vi 2018 Tuổi Tuất bao gồm các tuổi Bính Tuất 2006 và 1946, Giáp Tuất 1994, Nhâm 
Tuất 1982, Canh Tuất 1970, Đinh Tuất 1958 nam mạng và nữ mạng về phương diện 
cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn với 
bạn, lựa chọn vợ hoặc chồng, những tháng gặp phải đại kỵ, ngày giờ xuất hành hợp với 
tuổi của bạn, vấn đề vận niên, vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe. Những diễn biến 
mới nhất trong năm 2018 Mậu Tuất này.

TỔNG QUAN VỀ TUỔI 
TUẤT NĂM 2018

Năm Mậu Tuất 2018 cùng là hành thổ với bản 
mệnh, vì vậy cần phải biết nhu trong bản 
mệnh, và phát triển về văn hoá văn chương 
vì có sao Hoa cái chiếu. Trong năm này, nếu 
tham gia thi cử ắt sẽ thành công, ghi danh 
đầu bảng.

SỰ NGHIỆP:

Năm nay bạn gặp nhiều may mắn. Đường 
Thái Tuế sẽ ít ảnh hưởng đến bạn. Đường sự 
nghiệp tương đối thuận tiến. Bạn nên tập 
trung nhiều hơn cho sự nghiệp của mình 
nhé. Những người làm công ăn lương thì 
dù khát vọng lập nghiệp của bạn diễn ra rất 
mạnh nhưng khó dễ dàng biến nó thành 
hiện thực. Đối với những người làm ăn sẽ có 
lợi nếu bạn tập trung vào các hạng mục liên 
quan tới vấn đề bất động sản, điện tử hoặc 
văn hóa. Vì đây chính là năm tuổi bởi vậy nên 
làm gì cũng cần chú ý tới cảm xúc của bản 
thân. Bạn đừng quá cố chấp mà rước họa vào 
thân. Nếu bạn rơi vào đường Ấn Tinh giấu 
thì bạn phải cố gắng nhiều lần để có thể đạt 
được mục đích của mình.

· Nguồn: ngaydep.com

2018

TÀI LỘC:

Tài lộc năm nay bạn khá vất vả. Mậu Thổ và 
Tuất Thổ song song với nhau làm đường tài 
lộc của bạn khó khăn nhiều. Mọi việc mưu 
cầu đến lợi ích đều phải do bạn tự mình mà 
chủ động. Một năm kiếm tiền bôn ba gian 
khó tuy nhiên bạn đừng ngại ngần thử sức 
của mình trong tất cả các lĩnh vực về bất 
động sản hoặc kĩ thuật. Bạn sẽ thu được lợi 
nhuận khác bất ngờ.
Do đường Thương Quan nên bạn không từ 
bỏ bất kì thủ đoạn nào để có thể đạt được 
mục đích. Năm 2018 này bạn dễ dàng sa 
chân phạm pháp hoặc là gặp phải sự đối đầu 
với cấp lãnh đạo. Từ đó vận tiền bạc không 
được thuận lợi như bạn mong muốn nữa. Bạn 
đừng đầu tư vào những thứ có giá trị lớn nhé.

TÌNH CẢM:

Tình cảm cũng không được như mong đợi. 
Mậu Tuất và Thái Tuế song hành lại thêm Tỉ 
Kiên Thần Sắt nên chuyện tình cảm của bạn 
khó khăn. Nếu muốn thay đổi về mặt tình 
cảm thì bạn phải tích cực chủ động kiếm tìm. 
Vì đây là năm tuổi nên có thể sẽ không được 
như lý tưởng. Nam mệnh có nhiều cơ hội. Nữ 

mệnh thì tình cảm quá xấu. Nếu muốn cải 
thiện bạn nên chọn khi nhiều cây xanh sẽ tốt 
cho vận khí của bạn. Bạn hãy loại bỏ tính kiêu 
ngạo và cố chấp của mình nhé.

SỨC KHỎE:

Sức khỏe của bạn không được tốt do Thái Tuế 
khiến hành Thổ hành Kim quá vượng. Phần 
gan tạng sẽ gặp nhiều vấn đề hoặc chân tay 
có thể bị thương tật. Ngoài ra bạn còn xảy ra 
xô xát dẫn tới họa huyết quang hoặc là hệ hô 
hấp bị tổn thương nhiều. Bạn không nên quá 
kích động hay ương bướng trọng mọi tình 
huống. Bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều 
hơn đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. 
Bạn nên tránh những hoạt động dễ xảy ra tai 
nạn.

Chúc cho tất cả quý đọc giả và đặc biệt là quý 
đọc giả tuổi Tuất, một năm thật nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc và bình an nhé! 

Chiêm tinh tuổi 
  T   u   ấ   t 

SỐNG XANH
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chú chó trung thành

1. CHÚ CHÓ CỦA LAO PAN

Lao Pan là một người đàn ông độc thân có 
cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật ở 
Trung Quốc. Ông ta không giàu có, không có 
địa vị xã hội cao, cũng không có gia đình và 
nhiều bạn bè.
Tuy nhiên điều khiến ông nổi tiếng chính là 
tình yêu mà chú chó trung thành dành cho 
ông được cả Trung Quốc biết đến.
 
Chú chó của Lao Pan đã sống cùng ông 
trong suốt nhiều năm trời, và khi ông qua 
đời ở tuổi 68 vào năm 2011, chú chó này đã 
ở bên ông cho đến giây phút cuối cùng. Khi 
Lao Pan được chôn cất tại nghĩa trang ở làng  
Panjiatun, chú chó này đã phủ phục canh bên 
mộ chủ suốt nhiều ngày trời mà không chịu 
ăn uống gì.
Sau khi phát hiện ra chú chó gầy gò xơ xác 
vì canh bên mộ chủ trong thời gian dài, dân 
làng đã dùng thức ăn để dụ nó về nhà, nhưng 
chú chó vẫn kiên quyết không rời khỏi mộ 
chủ. Cuối cùng, họ phải mang thức ăn và 
nước uống đến nghĩa trang để chú chó sống 
sót, và xây cho chú một nơi trú ẩn ở ngay 
cạnh mộ của Lao Pan.

nhất thế giới8
Có những chú chó nổi tiếng khắp thế giới về lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với con người.
Trong thế giới tự nhiên, quan hệ “cho và nhận” giữa các loài là hình thức quan hệ phổ biến, đôi bên 
cùng có lợi, vì nó giúp các loài khác nhau trở nên mạnh hơn để đối chọi với thử thách khắc nghiệt khi 
ở cạnh nhau. Biểu tượng cho mối quan hệ này chính là giữa loài người và loài chó, loài vật nổi tiếng là 
người bạn trung thành nhất của con người.

Không phải ngẫu nhiên mà loài chó được ban tặng danh hiệu như vậy. Đã có rất nhiều trường hợp 
chúng ta xúc động và ngưỡng mộ trước lòng trung thành mà những người bạn chó dành cho con 
người, và sau đây là những tình bạn người chó nổi tiếng nhất.

2. CHÚ CHÓ HAWKYE

Hawkeye là một chú chó quân đội có 
mối quan hệ vô cùng thân thiết với người 
chủ kiêm huấn luyện viên Jon Tomlinson.  
Tomlinson là một thành viên đội đặc nhiệm 
SEAL của hải quân Mỹ, và anh thiệt mạng khi 
chiếc trực thăng Chinook chở đội đặc nhiệm 
bị bắn rơi năm 2011.
 
Chú chó Hawkeye trở nên nổi tiếng toàn thế 
giới khi một bức ảnh chụp trong đám tang 
Tomlinson được lan truyền trên mạng. Giữa lễ 
tang, chú chó Hawkeye bước tới gần quan tài 
của Tomlinson và gục xuống, trút ra tiếng thở 
dài rầu rĩ bên cạnh xác người chủ thân yêu.
Cả thế giới đã chứng kiến tình cảm gắn bó 
keo sơn và lòng trung thành tuyệt đối mà 
Hawkeye dành cho người chủ của mình, 
ngay cả khi anh đã ra đi. Rất may là sau đó  
Hawkeye đã được một người bạn của  
Tomlinson nhận nuôi và được sống trong 
một mái nhà đầy tình thương.

3. CHÚ CHÓ GREYFRIARS 
BOBBY

Bobby là một chú chó ở Edinburgh (Anh) 
đã túc trực bên mộ người chủ quá cố của 
mình trong suốt 14 năm trời cho đến khi chú 
chó này cũng qua đời vào năm 1872.
 
Chú chó Bobby được đặt tên đầy đủ là  
“Greyfriars Bobby”, theo tên của nghĩa trang 
Greyfriars Kirk, nơi chú đã túc trực suốt 14 
năm trời để canh chừng ngôi mộ của chủ. 
Câu chuyện đầy cảm động của Bobby đã 
được lan truyền khắp vùng Edinburgh, và khi 
chú chó trung thành này qua đời, chú đã trở 
thành một nhân vật nổi tiếng đối với người 
dân địa phương.Người dân vùng Edinburgh 
đã dựng một bức tượng của Bobby ngay tại 
nơi chú chó đã đứng canh gác mộ chủ nhân 
cách đây hơn 130 năm.

4. CHÚ CHÓ THEO

“Theo” là một chú chó quân đội được triển 
khai tới Afghanistan cùng với người chủ, 
người đồng đội là hạ sĩ Liam Tasker. Tasker là 
một lính bắn tỉa trong quân đội Anh, trong 
khi Theo là chú chó chuyên đánh hơi phát 
hiện bom mìn.

Chú chó trung thành canh mộ của Lao Pan Hawkeye nằm phủ phục cạnh quan tài của chủ nhân Tượng đài của Greyfriars Bobby được dựng lên ở  
Edinburgh, Anh

CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Chú chó Theo và hạ sĩ Tasker

Khi Tasker hy sinh trong lúc chiến đấu vào 
tháng 3/2011, chú chó Theo đã gần như sụp 
đổ. Lúc đồng đội đưa được thi thể của Tasker 
và chú chó Theo trở về căn cứ, chú chó này 
đã trải qua một cơn tai biến và cũng qua đời.
 
Bác sĩ quân y kết luận cơn tai biến bất ngờ mà 
Theo gặp phải là do chú chó quá đau buồn 
trước cái chết của chủ. Cả hạ sĩ Tasker và chú 
chó Theo đều lập kỷ lục về số bom tìm thấy và 
tháo gỡ trong thời kỳ phục vụ ở Afghanistan.
Sau khi chú chó Theo chết, quân đội Anh đã 
truy tặng cho chú huân chương Dickin, tương 
đương với huy hiệu Victoria trong quân đội 
Hoàng gia Anh.

5. CHÚ CHÓ CAPITAN

Capitan là một chú chó bec-giê Đức được 
ông Manuel Guzman người Argentina nuôi 
dưỡng. Khi ông Guzman qua đời vào năm 
2006, gia đình ông phát hiện rằng chú chó 
Capitan cũng biến mất.
 
Vài tuần sau tang lễ, họ đến thăm mộ của ông 
Guzman và rất bất ngờ khi nhìn thấy Capitan 
đang đứng đó chờ họ. Điều đáng ngạc nhiên 
là họ chưa từng mang chú chó này tới nghĩa 
trang, và cũng không thể hiểu nổi làm cách 
nào Capitan có thể lần tới đây và tìm ra chính 
xác ngôi mộ của chủ nhân.
Kể từ đó, Capitan thường xuyên đi đi về về 
từ nhà đến nghĩa trang và sống nhờ vào thức 
ăn thừa mà người quản trang mang cho. Cứ 
đêm đến, chú chó trung thành này lại quay 
trở lại ngôi mộ của ông Guzman, để chủ nhân 
không phải ngủ một mình.

6. CHÚ CHÓ DORADO

Ngày 11/9/2001, ông lão mù Omar Eduar-

do Rivera bị mắc kẹt vào một trong những 
tình huống nguy hiểm nhất trên thế giới. Ông  
Rivera làm việc trên tầng 71 của tòa tháp 
Trung tâm Thương mại Thế giới, và đến đây 
cùng chú chó Dorado của mình như thường 
lệ vào buổi sáng định mệnh đó.
 
Khi chiếc máy bay đầu tiên do bọn khủng bố 
điều khiển đâm vào tòa tháp, ông Rivera biết 
rằng mình đang lâm vào tình thế ngàn cân 
treo sợi tóc. Ông nghĩ rằng một ông lão mù 
như mình không thể nào chạy thoát được, 
thế nên ông đã tháo dây cho chú chó Dorado 
và ra lệnh cho chú chạy ra ngoài để sống sót.
Ban đầu chú chó này nghe theo mệnh lệnh 
của chủ nhân, nhưng 10 phút sau, ông Rivera 
cảm nhận thấy chú chó trung thành đang cọ 
vào chân ông. Dorado đã quay trở lại cùng 
với chủ nhân đang gặp nạn, và với sự trợ giúp 
của một đồng nghiệp của Rivera hướng dẫn 
ông mò mẫm đi xuống cầu thang thoát hiểm.
Họ phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đi hết 
được 72 tầng cầu thang bộ và thoát ra ngoài 
an toàn. Ngay khi họ vừa thoát ra, cả tòa tháp 
đổ ập xuống với hàng ngàn người mắc kẹt 
bên trong. Ông Rivera khẳng định rằng chính 
chú chó trung thành Dorado đã cứu mạng 
ông.

7. CHÚ CHÓ FIDO

Lòng trung thành vô hạn với chủ nhân đã 
biến Fido trở thành một nhân vật nổi tiếng 
trong thập niên 1940 - 1950. Fido là một chú 
chó hoang trên đường phố Luco di Mugello, 
một thị trấn nhỏ ở Florence, Ý.
Năm 1941, ông Carlo Soriani tìm thấy Fido bị 
thương đang nằm bên đường và quyết định 
đưa chú chó về nhà để chăm sóc và nhận 
nuôi. Kể từ đó, mỗi khi Soriani đi xe bus từ 

nhà máy về nhà, Fido luôn đứng sẵn tại trạm 
xe bus để chờ ông.
 
Suốt 2 năm trời, không ngày nào là Fido 
không đứng chờ Soriani ở trạm xe bus, sau 
đó cả hai cùng đi bộ về nhà. Một ngày nọ, 
nhà máy nơi Soriani làm việc bị trúng bom 
của phe Đồng minh, và ông cùng nhiều công 
nhân khác thiệt mạng.
Đêm hôm đó, khi Soriani không trở về, chú 
chó Fido lặng lẽ từ bến xe bus về nhà. Nhưng 
đến hôm sau, chú lại tiếp tục trở lại bến xe để 
chờ chủ. Cứ thế, trong suốt 15 năm ròng rã, 
ngày nào Fido cũng kiên nhẫn đứng ở bến xe 
chờ đợi người chủ không bao giờ trở về.
Sự trung thành của Fido đã khiến chú trở 
thành một nhân vật nổi tiếng ở Florence, 
và khi chú qua đời vào năm 1958, chú được 
chôn cất ngay cạnh mộ của ông chủ Soriani.

8. CHÚ CHÓ HACHIKO

Chú chó Hachiko đã trở thành một “báu 
vật quốc gia” của Nhật Bản nhờ vào lòng 
trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Chủ của 
Hachiko là một giáo sư tại Đại học Tokyo, 
người hàng ngày đều đón tàu đi làm.
Cứ mỗi tối, Hachiko lại đến ga tàu để đón chủ 
nhân trở về. Một ngày nọ, vị giáo sư kia bất 
ngờ bị xuất huyết não trên giảng đường và 
không bao giờ trở về nữa, nhưng Hachiko 
vẫn ngày ngày đều đặn tới ga tàu để chờ đón 
ông.
 
7 năm sau, câu chuyện về chú chó trung 
thành ngày ngày ngóng đợi chủ ở ga tàu suốt 
những năm tháng qua đã được kể lại trong 
bài báo tưởng niệm vị giáo sư đáng kính. 
Hachiko trở nên nổi tiếng và được coi là một 
“báu vật quốc gia” của Nhật Bản, và người 
dân xứ sở hoa anh đào ca ngợi chú chó này 
như một biểu tượng của lòng trung thành 
đối với gia đình và tổ quốc.
Khi Hachiko qua đời vào năm 1934, tin tức về 
cái chết của chú được lan truyền trên khắp cả 
nước. Và tới tận 60 năm sau, hàng triệu người 
Nhật vẫn xếp hàng để được nghe một đoạn 
băng ghi lại tiếng sủa của chú chó “báu vật 
quốc gia” này.

· Theo Trí Dũng (Khampha.vn)
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Những lễ hội Xuân
không thể bỏ qua dịp

    Tết Nguyên đán
Đi hội Xuân là thú vui và là nét đẹp văn hóa của cha ông từ ngàn xưa. Có những lễ hội để tưởng 

nhớ cội nguồn, những lễ hội để cầu chúc may mắn, hay đơn giản để gặp gỡ giao duyên.

Lễ hội Lồng Tông là lễ hội 
truyền thống của đồng 
bào dân tộc Tày tỉnh Tuyên 
Quang. Lễ hội được tổ chức 
vào mùng 8 tháng Giêng 
hàng năm với mong ước cầu 
một năm mới mưa thuận, gió 
hòa, mùa màng bội thu, gia 
đình ấm no, hạnh phúc.

Đây là một lễ hội lớn đầu 
xuân vùng Kinh Bắc được tổ 
chức từ ngày 12 đến 14 tháng 
Giêng hàng năm, trên địa bàn 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
Vào 8h sáng, hội Lim được mở 
đầu bằng lễ rước. Đoàn rước 
với đông đảo người dân tham 
gia trong những bộ lễ phục 
ngày xưa, sặc sỡ sắc màu 
và cũng vô cùng cầu kì, đẹp 
mắt kéo dài tới cả gần cây số. 
Trong ngày lễ, có nhiều nghi 
lễ và trò chơi dân gian như 

Hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng, cư dân Thái Dương Hạ, Thuận An 
lại long trọng tổ chức hội Cầu ngư. Trò diễn bủa lưới trong hội cầu ngư 
sẽ được tổ chức trước đình làng. Sau đó là cuộc đua thuyền trên phá 
của các xã lận cận. Kết thúc buổi lễ là buổi cơm thân mật giữa quan 
khách và dân làng ở địa phương. Lễ hội cầu ngư được tổ chức để tỏ 
lòng nhớ ơn vị cai canh làng là Trương Thiều, được gọi một cách kính 
cẩn là Trương Quý Công.

Chủ đề “Lễ hội Du lịch – Chùa 
Hương nét đẹp truyền thống 
Văn hóa Việt” sẽ chính thức 
khai hội vào ngày 6 tháng 
Giêng, và kéo dài đến hết 
tháng 3 âm lịch. Thuộc xã 
Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, 
Hà Nội, lễ hội chùa Hương là 
một trong những lễ hội kéo 
dài nhất cả nước. Đến với lễ 
hội, du khách không chỉ được 
tham gia vào hành trình về 
cõi Phật mà còn được đắm 
mình trong không gian của 

Hội được tổ chức vào khoảng 
mùng 4 - mùng 6 tháng 
Giêng, người làng Đồng Kỵ 
(xã Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc 
Ninh) tưởng nhớ, tái hiện 
âm vang ngày Thánh Thiên 
Cương - vị tướng sau này 
được dân tôn thờ làm thành 
hoàng làng, người ra lệnh 
xuất quân đánh giặc.

LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG - HÀ NỘI

HỘI RƯỚC PHÁO - LÀNG ĐỒNG KỴ

non nước mênh mông với hàng giờ ngồi thuyền ngắm cảnh. đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm.

LỄ HỘI LỒNG TỒNG - TUYÊN QUANG

HỘI LIM - BẮC NINH

HỘI CẦU NGƯ - HUẾ

SỐNG ĐẸP

Đây là dịp tưởng nhớ công 
tích lẫy lừng của các thủ 
lĩnh phong trào Tây Sơn, đặc 
biệt là người anh hùng áo 
vải Quang Trung – Nguyễn 
Huệ và kỷ niệm chiến thắng 
Ngọc Hồi – Đống Đa. Lễ hội 
diễn ra từ mùng 4 đến mùng 
5 tháng Giêng âm lịch, tại 
Bảo tàng Quang Trung, thị 
trấn Phú Phong, Tây Sơn, 
Bình Định.

Lễ hội được tổ chức vào 
mùng 9 tháng Giêng, tại 
Gò Thì Thùng, xã An Xuân, 
huyện Tuy An. Mặc dù tham 
gia đường đua là những chú 
ngựa hàng ngày thồ hàng và 
kỵ sĩ là những người nông 
dân chân chất, nhưng vào 
ngày hội, du khách sẽ được 
chứng kiến những màn phi 
nước đại trong tiếng reo hò 
cổ vũ của hàng nghìn người 
xem. Ngoài phần đua, lễ hội 
còn có các trò chơi dân gian 
sôi động.

Hội xuân núi Bà Đen năm nay 
được khai mạc đúng mùng 4 
Tết Nguyên Đán và kéo dài 
đến hết tháng Giêng. Đây là 
lễ hội truyền thống nổi tiếng 
Tây Ninh và các tỉnh Đông 
Nam Bộ. Du khách có thể lên 
chùa Bà trên núi bằng cách 
đi bộ hoặc hệ thống máng 
trượt, cáp treo. Ngoài hành 
hương lễ Phật đầu năm, núi 
Bà Đen với độ cao 968 m còn 
là thử thách thú vị với nhiều 
bạn trẻ mê chinh phục.

Là một trong những trung 
tâm Phật giáo của Việt Nam, 
Yên Tử mỗi năm vào mùa 
lễ hội thu hút hàng trăm  
nghìn lượt khách hành 
hương. Lễ hội Yên Tử được 
tổ chức hàng năm bắt đầu 
từ ngày 10 tháng giêng và 
kéo dài hết tháng 3 (âm lịch). 
Hàng năm, tới dịp lễ hội, du 
khách đổ về Yên Tử (Quảng 
Ninh) từ sáng sớm, hăm hở 
leo núi để được chạm tới 
ngôi chùa làm bằng đồng 
nằm trên đỉnh non thiêng.

Diễn ra trong khoảng mùng 
5 đến mùng 7 tháng Giêng, 
lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, 
huyện Duy Tiên, Hà Nam 
là một lễ hội mang ý nghĩa 
khuyến nông, là nét đẹp 
văn hóa trở về nguồn cội, 
có lịch sử diễn ra từ thế kỷ X 
trên quê hương vua Lê Đại 
Hành và được khôi phục sau 
nhiều năm thất truyền kể từ 
năm 2009.

Lễ hội ở đền Trần thường 
diễn ra 3 ngày, từ 13 đến 15 
tháng Giêng âm lịch hàng 
năm. Hội mở đầu bằng lễ 
khai ấn bắt đầu từ giờ Tý 
(giữa đêm). Ấn được phát 
tại 3 nhà là nhà Giải Vũ, nhà 
trưng bày đền Trùng Hoa 
và một điểm trong khu vực 
vườn cây đền Trần. Thời gian 
gần đây, ngày càng nhiều 
người tới hành lễ tại đền 
Trần vào dịp hội để xin/mua 
được tờ ấn với mong ước sẽ 
được thăng tiến trong nghề 
nghiệp.

LỄ HỘI YÊN TỬ - QUẢNG NINH

KHAI ẤN ĐỀN TRẦN - NAM ĐỊNH

· Theo News.zing.vn

HỘI ĐUA NGỰA GÒ THÌ THÙNG - PHÚ YÊN

LỄ HỘI ĐỐNG ĐA - TÂY SƠN - BÌNH ĐỊNH

LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN - ĐỌI SƠN

LỄ HỘI NÚI BÀ ĐEN - TÂY NINH
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Nguồn gốc và ý nghĩa của 
       bánh chưng ngày Tết

Bánh chưng là món 
ăn quen thuộc trong 
ngày Tết của Việt Nam 
nhưng nó có từ bao 
giờ hay ý nghĩa của 
nó là gì không phải ai 
cũng biết.

Nguồn gốc

Bánh Chưng Tết theo ông cha ta kể lại xuất 
hiện vào thời vua Hùng. Chuyện rằng trong 
dịp đầu năm mới hoàng thượng muốn 
truyền ngôi cho các hoàng tử, liền truyền ý 
chỉ là: trong các người con nếu ai có món quà 
vừa ý trẫm (ý vua) sẽ truyền lại ngôi báu cho 
người đó. Các hoàng tử liền tìm đủ các món 
sơn hào, hải vị, các của cải châu báu quí hiếm 
làm quà dâng tặng vua cha. Duy chỉ có Lang 
Liêu là hoàng tử thứ 18 từ lâu mất mẹ không 
biết nên chọn món quà nào.

Rồi một đêm Lang Liêu nằm mơ có vị thần 
đến bảo “Trời đất không có gì quí bằng hạt 
gạo hãy lấy gạo nặn thành hình tròn và vuông 
tượng trưng cho đất và trời, nhân bánh tựa 
công ơn sinh thành cha mẹ”. Khi dâng lên 
vua, vua vô cùng vui mừng và đã truyền ngôi 
lại cho Lang Liêu. Món bánh chưng và bánh 
dày có nguồn gốc chính là từ đây.

Ý nghĩa

Bánh chưng là món ăn truyền thống trong 
mâm cỗ Tết của người Việt nhưng đâu phải 
ai cũng biết ý nghĩa của bánh chưng như thế 
nào. Là người Việt, việc tìm hiểu ý nghĩa của 
bánh chưng là điều cần thiết. Nếu chưa biết, 
cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của bánh 
chưng như thế nào nhé.

Ý nghĩa văn hóa

Theo quan điểm của văn hóa Trung Hoa thời 
bấy giờ: bánh chưng Tết hình vuông tượng 
trưng cho mặt đất hình vuông, bánh dày 
hình tròn tượng trưng cho mặt trời. Dân tộc 
Việt Nam ta trước đây lại là văn hóa lúa nước 
phụ thuộc vào yếu tố thiên nhiên rất nhiều. 
Chính vì vậy bánh chưng Tết đã xuất hiện ở 
mâm cỗ thờ từ rất lâu, để thể hiện sự biết ơn 
trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa 
màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no cho 
con người. Bên cạnh đó làm bánh chưng Tết 
cũng thể hiện được chữ hiếu của người con 
với cha mẹ, chính vì thế mà phong tục dùng 
bánh chưng làm quà biếu dâng lên cha mẹ 
cũng từ đây mà có. Đi cùng với bánh chưng 
bánh dày, trong ngày Tết bày mâm ngũ quả 
thể hiện ngũ hành tương sinh tương khắc.

Ý nghĩa tinh thần

Trong ngày Tết cổ truyền hình ảnh gia đình 
quây quần bên nồi bánh chưng thật là đẹp 
và ý nghĩa với tất cả chúng ta. Một cái Tết 
sẽ không là trọn vẹn nếu thiếu màu xanh 

của bánh chưng, cuộc sống dù có bộn bề 
và nhiều lo toan nhưng 1 chiếc bánh chưng 
dâng lên bàn thờ gia tiên chắc chắn phải 
có. Thông thường các gia đình Việt có thói 
quen gói bánh vào ngày 27 và 28 đây là 
khoảng thời gian kết thúc công việc sau cả 
1 năm vất vả để chuẩn bị mọi thứ cho ngày 
Tết. Đây chính là dịp để ông bà bố mẹ và con 
cháu xum vầy trước không khí rạo rực của 
mùa xuân, bánh chưng có ý nghĩa không chỉ 
về mặt dinh dưỡng mà nó chính là nét đẹp 
trong đời sống tinh thần của dân tộc ta.

Ý nghĩa về sức khỏe

Với các nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng như 
gạo nếp, đỗ xanh và thịt heo bánh chưng 
cung cấp cho chúng ta rất nhiều vi chất và 
vitamin bổ dưỡng cho cơ thể. Cụ thể như đỗ 
xanh chứa chất thanh nhiệt giải độc giảm 
các hiện tượng sưng tấy làm bánh chưng có 
vị thanh giúp cân bằng với độ béo của thịt 
và đồ nếp. Bên cạnh đó gạo nếp cung cấp 
lượng tinh bột lớn đồng thời có là một thực 
phẩm rất tốt cho gan. Đây chính là loại thực 
phẩm rất tốt có ý nghĩa to lớn cho sức khỏe 
của chúng ta.

Từ đó, cứ đến Tết nguyên đán hay các đám 
cưới, thờ cúng, lễ hội, ... dân gian cùng nhau 
làm bánh chưng, bánh dầy sau thành tục lệ 
để cúng Tổ tiên, cúng Trời Đất. Đây chính là 
những ý nghĩa của bánh chưng mà nhiều 
người không biết.

· Phòng Marketing (sưu tầm)

Một thoáng Tết xưa
Những ngày Xuân về đất trời như nở rộ, những đóa hoa khoe sắc tỏa 

hương, nhưng đóa hoa đẹp nhất, tươi tắn nhất là đóa hoa trong chính lòng 
thành của mỗi người.

Dù không hẹn trước, nhưng cứ mỗi 
độ Tết đến, Xuân về lại khiến cho con 
người ta tràn trề cảm giác mới lạ, say 
mê. Một thoáng háo hức của trẻ nhỏ 
mong những phong bao lì xì đầy lộc 
đỏ. Một thoáng yên bình của những 
cụ già tóc đã bạc phơ, mỉm cười móm 
mém đón đám con cháu về đoàn tụ. 
Một thoáng thanh xuân trong những 
cái đan tay nhẹ nhàng của nam thanh 
nữ tú…

Mùa Xuân trẩy lộc. Mùa Xuân lễ hội. 
Mùa Xuân nồng nàn và ấm áp thương 
yêu!

Có những mùa Xuân từ trong tiềm 
thức, với những thước phim cũ kỹ 
nhuốm màu của thời gian, khiến 
chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động 
khi nhắc nhớ về. 

Tết trong tuổi thơ tôi là những kỷ niệm 
bên người thân, bạn bè, là những 
khoảnh khắc ấm áp và tuyệt vời khi 
nhận được tiền mừng tuổi, được ngồi 
bên bếp lửa trông nồi bánh chưng, ... 

và có thể nói, Tết trong tuổi thơ tôi là 
những khoảnh khắc hạnh phúc nhất 
mà có lẽ chẳng bao giờ có lại được.

Đó là những cái Tết mà cứ đến ngày 
25 tháng Chạp, cả gia đình tôi lại tất 
bật tổng vệ sinh nhà cửa, cổng nẻo rồi 
đến giặt giũ chiếu gối, chăn màn và 
cuối cùng là làm mứt, gói bánh. Tất cả 
những công việc đó đều được Mẹ tôi 
phụ trách, còn chúng tôi thì chỉ phụ 
họa cho vui mà thôi. Còn Ba tôi thì  
tranh thủ ra chợ Tết để chọn mua một 
vài chậu hoa về chưng trong nhà cho 
có không khí Tết.

Là cảm giác sung sướng đến mức chạy 
đứt cả quai dép khi chạy về nhà khoe 
với bố mẹ khi được ai đó mừng tuổi. 
Trẻ con mà, cứ đến ngày Mồng hai Tết, 
tôi lại lẽo đẽo theo mẹ đến nhà ngoại, 
rồi lại theo bố sang nhà bác để chờ 
được mừng tuổi. Tôi chẳng thèm đoái 
hoài đến những lời chúc của các bác, 
cứ nhận được mừng tuổi là tôi chạy về 
nhà cất giữ. Nhưng ngày đó ai cũng 

nghèo, người lớn mừng tuổi trẻ con 
toàn tờ 200 đồng, 500 đồng, nhiều 
nhất cũng chỉ 2 ngàn đồng, nhưng lũ 
trẻ chúng tôi vẫn rất hào hứng, vì ngày 
đó 200 đồng mua được những 5 quả 
bóng bay…

Là những cái Tết khiến tôi cười nắc nẻ 
và hét đến rát cả họng. Trẻ con mà, 
ngày Tết không phải làm việc giúp 
gia đình nên được chơi thỏa thích. Tôi 
cùng chục đứa trong xóm chia làm hai 
đội chơi, thi nhau xem ai bắt chước 
tiếng của các con vật giống nhất, có 
đứa bắt chước tiếng ngựa hí, đứa thì 
tiếng quạ kêu, làm vang cả xóm ng-
hèo, nhiều người lớn đi qua chỉ biết 
lắc đầu cười…

Những cái Tết trong tuổi thơ tôi cứ 
nhẹ nhàng trôi qua nhưng dư vị của 
chúng vẫn theo tôi đến tận bây giờ. 
Tết là thiêng liêng, là hoan hỉ, là diệu 
kỳ, là sum vầy đầm ấm…

Ôi, nhớ sao những mùa Tết của tuổi 
thơ tôi!

. Tuấn Thanh

SỐNG ĐẸP
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Năm 2018 - Năm Mậu Tuất, năm dành cho những chú chó đáng yêu và trung thành. Vậy các bạn có 
biết, có những giống chó trên thế giới với hình dáng rất kỳ lạ, ngộ nghĩnh và đáng yêu mà chúng ta 

chưa bao giờ biết đến. Hãy cùng Bản tin Kienlongbank khám phá điều thú vị này nhé. 

CHÓ SỤC BEDLINGTON
Là một giống chó  có nguồn gốc từ Anh với ngoại hình giống như một con cừu, chó sục  
Bedlington là loại  chó săn mồi  tốt, do  bộ lông ngắn  nên chúng  có thể sục sạo khắp mọi 
nơi.  Ngoài ra, chúng còn là một loài chó trông nhà hay sủa và cảnh giác. 

Bedlington có nguồn gốc từ một loài chó được sử dụng để săn chuột cống và những động vật 
nhỏ sống trong hang hoặc trên mặt đất.

Chúng có chiều dài khoảng 38 đến 44 cm, nặng từ 8 đến 10 kg, tuổi thọ trung bình là 13,5 năm và 
bộ lông sẽ tối mờ dần theo tuổi tác. Giống chó độc đáo này rất thân thiện với trẻ em

CHÓ SỤC SÉC (CESKY TERRIER)
Chó sục Séc còn được gọi là chó sục Bohemian, là giống chó lông tương đối dài, chân ngắn có 
nguồn gốc từ Tiệp Khắc.Cesky Terrier được ví như một thợ săn, kẻ truy lùng săn các loài gặm 
nhấm trong hang, đặc biệt là chuột cống và cáo. Với ngực hẹp, bộ lông mượt, nó có thể dễ dàng 
chui vào hang để bắt mồi. Đây cũng là một con chó canh gác và trông nhà tốt, còn được dùng 
làm chó cảnh. 

Chó sục Séc có chiều cao từ 25–32 cm, trọng lượng khoảng 6–10 kg với cái đầu dài, râu, ria và 
lông mày rậm. Chúng có thân thể khỏe khoắn nhưng không nặng nề. Những con có màu xanh 
xám sẽ có đôi mắt màu nâu, với những con màu nâu thì mắt có màu vàng gan.

loài chó
có hình dáng kỳ lạ nhất thế giới

5

CHÓ SĂN AFGHAN (AFGHAN HOUND)
Là giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Trung Á. Chúng được xếp vào nhóm những loài chó săn 
đuổi tốt nhất. Afghan có ngoại hình tương đối mạnh mẽ, dẻo dai và cao lớn. 

Một trong những đặc trưng của loài chó này là thường biểu lộ vẻ trầm ngâm. Afghan quan sát 
mọi thứ rất nhanh, ít khi nán lại để nhìn lâu. Chiều cao của chó đực 68–74 cm, còn chó cái là 
63–69 cm và tuổi thọ trung bình là 11 đến 13 năm.

CHÓ BERGAMASCO
Là một giống chó có nguồn gốc cổ xưa cách đây khoảng gần 2000 năm tuổi. Tổ tiên của chúng 
có gốc là giống chó chăn cừu phương Đông, chúng được các thương nhân đưa đến vùng núi 
Milan, Trung Đông để chăn cừu và gia súc cho người dân du mục. 

Bergamasco có cơ bắp dẻo dai và rất nhanh nhẹn, chiều cao cơ thể từ 56 - 60 cm, cân nặng từ 
26 - 38 kg. Giống chó này có một cái đầu to và đuôi dài thường cong nhẹ ở phần chóp đuôi. Đặc 
điểm ấn tượng nhất của chúng chính là bộ lông xù xì với các màu như : xám, xám bạc hoặc đen, 
vàng trắng, nâu nhạt.

CHÓ BORZOI NGA
Chó Borzoi Nga là một giống chó săn ở Nga, chuyên dùng để săn sói, thuộc dòng dõi chó quý 
tộc. Đây là giống chó săn lâu đời của nước Nga, có tầm vóc trung bình, trông trang nghiêm, dịu 
dàng và trầm tĩnh nhưng lại đầy năng lực. 

Chúng có đôi chân dài, chiều cao từ 68 đến 85 cm, nặng từ 27 đến 48kg. Những ưu điểm chính 
của giống chó này là săn bắt, nuôi làm cảnh và để giữ nhà. Ở Việt Nam, Borzoi thường được gọi 
là chó ngao xù vì có bộ lông xù dài. Giống chó này chắc khoẻ, dễ điều khiển, thân thiện với gia 
đình, trẻ em nhưng ghét người lạ, có thể huấn luyện chó làm chó cảnh khá dễ dàng.

· Theo danviet.vn

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

 

• Như Ý - Hoài Thư (Nguồn: Zing.vn)

Tạo thói quen sắp xếp lịch khoa học 
để công việc có nề nếp và quy củ 

Làm việc 
người khác 
không thích 

làm, vì người 
xuất sắc là 

người luôn làm 
những việc mà 
người thường 
không muốn

Hãy làm việc 
xung phong, 
tham gia vào 

nhiều hoạt 
động hơn nữa 
để giúp bản 

thân luôn suy 
nghĩ, hành 

động, học hỏi 

Hãy học hỏi 
nhiều hơn 

người khác, vì 
người giỏi học 
hỏi mỗi ngày, 

mọi nơi, về 
nhiều phương 

diện

Tự thưởng khi 
thành công 

bằng một món 
quà, một cuộc 
dã ngoại, một 
chầu bia, một 
chầu cà phê 

với bạn bè để 
có thêm động 

lực 

Viết ra giấy tất 
cả những gì 
bạn mong 
muốn, suy 

nghĩ, dự định 
và các mục tiêu 
phải thực hiện 

Ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2018, 
bạn đã sẵn sàng để thành công?
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của năm mới 2018, hãy giúp năm
nay trở thành một năm thành công của bạn. 

Không phải lúc 
nào mọi việc 
cũng suôn sẻ 
như trong kế 

hoạch, hãy linh 
động khi cần 

thiết bạn đã sẵn 
sàng để thành 

công?
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Tết đến, xuân về là dịp để người người, nhà nhà quây quần bên nhau, tết đoàn viên là thời gian hạnh phúc nhất 
trong năm, khi những đứa con xa nhà được trở về, gia đình được đoàn tụ sum vầy. Khô ng khí ngày tết cũng 
mang hương sắc xuân rực rỡ, cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, và trong ngày tết cổ truyền không thể 
thiếu những món ăn truyền thống mang đậm nét Việt Nam. 
Trước đây, những món ăn chỉ có trong ngày tết, tuy nhiên với nhu cầu ngày càng phát triển, những món ăn 
ngày tết cũng được nhà nhà nấu trong năm trong những bữa cơm gia đình. Tuy nhiên những món ăn này vẫn 
mang đậm nét truyền thống và hương vị của người Việt Nam. 

Món ngon ngày

1. Bánh chưng

Món ăn đặc trưng cho ngày Tết Việt 
Nam, chiếc bánh trưng được gói 
khéo léo và tỉ mỉ. Những ngày giáp 
Tết, gia đình Việt thường nhóm củi 
để nấu bánh suốt mấy ngày liền. Cứ 
thấy bánh chưng là thấy tết.
Kết hợp với bánh chưng không thể 
thiếu củ kiệu và dưa món, món ăn 
kèm ngon miệng đặc sắc trong ngày 
tết.

VÀO BẾP CÙNG KLB

4. Dưa cải muối 5. Mứt dừa
Nếu bạn là người miền Bắc thì chắc hẳn sẽ biết món này, món 
ăn lạ miệng và rất ngon cho gia đình trong những ngày Tết

Mứt dừa là món rất quen thuộc trong ngày tết của 
người Việt Nam. Vị ngọt của đường hòa quyện cùng 
vị béo của dừa, dùng chung với tách trà đầu năm 
thật tuyệt vời!

3. Thịt đông

Nếu bạn là người miền Bắc thì chắc hẳn sẽ biết 
món này, món ăn lạ miệng và rất ngon cho gia đình 
trong những ngày Tết

6. Tai heo ngâm giấm
Món ăn để nhâm nhi đầu năm vừa lạ miệng 
vừa chống ngán cho ngày tết nhé. 

. Marketing sưu tầm
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• Nguồn: VnExpress

    Những câu chuyện vui
ngày Tết

Tưởng ai chứ chú thì cháu biết

Quà tết ý nghĩa

Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm hoa trong công viên.

Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông 
móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:

- Cháu biết chú là ai không?

Cháu bé nhìn ông một chút rồi trả lời:

- Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu cũng 
cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài.

- !?

Một bà già vào shop và hỏi cô nhân viên bán hàng:

- Tôi muốn mua một món quà tặng cho con trai tôi nhân 
ngày Tết!

- Thưa, anh ấy như thế nào ạ, để cháu tư vấn cho bà

- Con trai tôi cao 1,8m, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn 
nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua tặng 
nó thứ gì nữa!

- Vậy bác có thể tặng anh ấy... số điện thoại của cháu được 
không?

- !?

Chuyện kiêng ngày tết
Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao 
thừa:

- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ của tôi vừa bị kẻ 
gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch tiền, vàng…

- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. 
Chúng tôi sẽ đến ngay.

- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi 
vẫn kiêng người lạ xông đất.

- !?

THƯ GIẢN




