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Quý độc giả thân mến,

05

Những quy định của nhà nước về quy đổi 		

Chúng tôi tự hỏi, quý độc giả đang làm gì và chuẩn bị làm gì trong thời điểm tháng 12 này?

ngoại tệ

Có ai đang dành thời gian để nhìn lại những hành động mình đã thực hiện từ ngày 01/01/2018 đến hôm
nay không? Các độc giả nào của chúng tôi đang ngồi hí hoái viết kế hoạch năm 2019 không?
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Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút
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.
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Đừng vội đánh giá hay kết luận cho những việc đã làm hôm qua cũng như đừng vội vàng vạch ra những
kế hoạch, dự định chưa có cơ sở vững chắc cho năm mới nhé. Chúng ta hãy dành tất cả tâm huyết cho
thời điểm hiện tại. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng hết sức mình ngay lúc này để bản
kế hoạch năm 2018 phải trở thành bản báo cáo hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018, để mỗi cá nhân
có quyền tự hào vì đã đóng góp vào bức tranh tươi đẹp năm 2018 của bản thân, của gia đình và của doanh
nghiệp nơi chúng ta được giao nhiệm vụ và được trả lương. Kết quả năm 2018 chính là cơ sở, là tiền đề
để chúng ta tự tin xây dựng kế hoạch năm 2019.
Tại Kienlongbank, tất cả nhân viên đang khẩn trương từng giờ, từng ngày bám sát kế hoạch hành
động tiến về đích với những con số biết nói: Kienlongbank hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên
3.236.957.960.000 đồng; cổ đông đã được nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và cổ phiếu tăng vốn cổ
phần từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; 17 Chi nhánh, Phòng giao dịch mới đã đi vào hoạt động;
thẻ tín dụng quốc tế VISA, JCB đang vận hành và được sự ủng hộ của số đông khách hàng; quà tặng tri
ân nhân kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Kienlongbank được trao tận tay khách hàng trong tình cảm quý
mến và biết ơn của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng với quý khách hàng thân thiết; những cuốn lịch
năm 2019 – Kỷ Hợi đang được trao đến quý cổ đông, quý khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ, nhân
viên, cộng tác viên Kienlongbank...
Bản tin Kienlongbank rất vui và tự hào đã đồng hành suốt 12 tháng vừa qua cùng Kienlongbank. Trong
những ngày cuối năm sôi nổi và nhộn nhịp này, Ban Biên tập Bản tin kính chúc Kienlongbank và quý
độc giả sẽ sớm hoàn thành kế hoạch năm 2018.
Chúc quý độc giả mùa Giáng sinh An lành và Năm mới Hạnh phúc!

. Ban Biên Tập

Tài chính

Tài chính

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA
NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC
QUI ĐỔI NGOẠI TỆ

TÀI CHÍNH LÀ NGHỀ

HOT

NHẤT NĂM 2019
Trong danh sách 10 ngành nghề được dự báo có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2019,
tài chính/đầu tư là ngành nghề “hot” nhất, trong khi hành chính/thư ký được dự báo ngành nghề có
nguồn cung lao động nhiều nhất. Đây là thông tin được Tập đoàn Navigos Group công bố trong Báo
cáo về nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động trong năm 2018 và dự báo năm 2019.
33% doanh nghiệp có kế hoạch tăng mạnh về quy
mô nhân sự
Dựa trên việc phân tích các công việc đăng tuyển và hồ sơ ứng
tuyển trên www.vietnamworks.com - trang tuyển dụng trực
tuyến lớn nhất Việt Nam dự báo, danh sách top 10 những ngành
nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2019 bao gồm: tài
chính/đầu tư, bán hàng, hành chính/thư ký, kế toán, IT/phần
mềm, marketing, chăm sóc khách hàng, kiểm toán, internet/
online media và xây dựng.
Hành chính/thư ký được dự báo đứng đầu trong 10 ngành nghề
có nguồn cung lao động nhiều nhất trong năm tới. Đây cũng là
ngành nằm trong top 3 được dự báo sẽ có nhu cầu tuyển dụng
cao nhất trong năm 2019.
Về nhu cầu nhân lực, 74% nhà tuyển dụng tham gia khảo sát cho
biết nhu cầu về nhân lực của họ sẽ tăng lên trong năm 2019.
Trong đó, 33% doanh nghiệp có kế hoạch tăng mạnh về quy mô
nhân sự khi nhu cầu tuyển dụng cao trên 30%. Trong số doanh
nghiệp còn lại, có 33% cho rằng nhu cầu sẽ tăng 10 - 20% và 26%
cho rằng nhu cầu sẽ tăng 20 - 30%.
Khi khảo sát người lao động về lý do khiến họ sẽ chuyển việc
trong năm 2019, có 3 lý do lớn nhất là: không có cơ hội thăng
tiến; không hài lòng với mức lương; đào tạo và phát triển không
đúng cách.

Nhiều ngành đứng trước nguy cơ thừa nhân lực
Bên cạnh một số ngành có dự báo có nhu cầu tuyển dụng
cao, cũng cho thấy nhiều ngành nghề đứng trước nguy cơ dư
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thừa nguồn nhân lực trong tương lai gần, bao gồm: bán sỉ/bán
lẻ, hoạch định/dự án, thu mua/vật tư/cung vận và quảng cáo/
khuyến mãi/đối ngoại. Mặc dù các ngành này không nằm trong
danh sách top 10 các ngành tăng trưởng về nhu cầu tuyển dụng,
nhưng lại trong danh sách top 10 ngành nghề có nguồn lao động
tăng trưởng mạnh nhất.
Trong danh sách top 10 địa điểm có nhu cầu tuyển dụng nhiều
nhất, TP.Hồ Chí Minh vẫn duy trì vị trí đứng đầu cả về nhu cầu
tuyển dụng nhiều nhất và nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng
mạnh nhất dựa trên chỉ số công việc đăng tuyển với 15%. Đáng
chú ý, mặc dù Hà Nội đứng thứ 2 về nhu cầu tuyển dụng nhiều
nhất trong năm 2018, nhưng chỉ đứng thứ 8 với 3% tăng trưởng.

S

au vụ việc anh thợ điện Cà Rê ngụ tại Cần Thơ đổi 100
USD tại tiệm vàng và bị xử phạt 90 triệu đồng, nhiều
khách hàng của Kienlongbank đã gọi điện cũng
như gửi thư về Ban biên tập muốn tìm hiểu thêm về
những quy định của Nhà nước trong việc mua, bán
ngoại tệ giữa cá nhân với tổ chức tín dụng. Ban biên tập Bản tin
Kienlongbank xin được giới thiệu đến bạn đọc những nội dung
được quy định tại Thông tư 20/2011/TT-NHNN của Ngân hàng
Nhà nước và có hiệu lực ngày 15/10/2011 quy định việc mua,
bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng như sau:
- Cá nhân là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại
tổ chức tín dụng (TCTD) được phép để đáp ứng các nhu cầu chi
tiêu của bản thân và trẻ em chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ,
bao gồm: Tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại ở nước ngoài liên quan
đến mục đích học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; đi công tác, du
lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
- Cá nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng
đồng Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép
phù hợp với các qui định hiện hành về quản lý ngoại hối.

- Cá nhân bán ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép và
Đại lý đổi ngoại tệ của TCTD được phép theo qui định hiện
hành về quản lý ngoại hối.
Hạn mức mua ngoại tệ tiền mặt tại TCTD được phép để đáp
ứng các nhu cầu ngoại tệ qui định tại Thông tư này với mức
100 USD/người/ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị
tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là
10 ngày. Hạn mức ngoại tệ trên cũng được áp dụng đối với
trẻ em chung hộ chiếu với cha mẹ.
Cũng theo Thông tư này, việc mua ngoại tệ tiền mặt của cá
nhân được thực hiện tại các điểm được phép bán ngoại tệ
tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của TCTD được phép
phù hợp với qui định của pháp luật.
Việc bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại
các địa điểm được phép mua ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng
lưới hoạt động của TCTD được phép phù hợp với qui định
của pháp luật và các đại lý đổi ngoại tệ của TCTD được phép.
. Sưu tầm

72% nhu cầu tuyển dụng dành cho lao động có kinh
nghiệm
Báo cáo cho biết, nhu cầu tuyển dụng trực tuyến trên toàn quốc
năm 2018 tăng 11% so với năm 2017. Tuy nhiên, nguồn cung lao
động trực tuyến trong năm nay chỉ tăng 5% so với năm 2017. Như
vậy, tốc độ tăng trưởng của nguồn cung chỉ bằng gần một nửa
nguồn cầu.
Số liệu của báo cáo cho thấy, công việc dành cho người có kinh
nghiệm vẫn đang thống trị thị trường tuyển dụng năm 2018,
chiếm 72% nhu cầu tuyển dụng. Tiếp theo lần lượt là công việc
cho cấp quản lý (trưởng phòng) chiếm 17%, sinh viên mới ra
trường chiếm 8% và giám đốc chiếm 3%.

Hiện nay Kienlongbank là TCTD được
phép thực hiện việc mua bán ngoại tệ,
khách hàng có thể đến các Chi nhánh,
Phòng giao dịch của Kienlongbank để
thực hiện dịch vụ này.

Về nguồn cung lao động, ứng viên có kinh nghiệm chiếm 73%,
cấp trưởng phòng chiếm 18%, sinh viên mới ra trường chiếm 6%
và giám đốc chiếm 3%.
. Theo Vietnambiz

www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ
ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018.

Trong tháng 11/2018, Kienlongbank đã tổ chức khám sức khoẻ
định kỳ cho CB, NV đang làm việc trên toàn hệ thống.
Đây là một hoạt động khám sức khỏe định kỳ của Kienlongbank,
giúp CB, NV, nắm rõ được tình hình sức khỏe của bản thân, từ đó
có các biện pháp nhằm đề phòng và chữa trị kịp thời.
Gói khám sức khỏe năm 2018 được Kienlongbank triển khai với
3 gói tương ứng với các vị trí chức danh từ Ban lãnh đạo, cấp
quản lý và nhân viên, như: Khám tổng quát, Chụp X-Quang phổi
thẳng, siêu âm, xét nghiệm và các mục khác theo yêu cầu từ phía
Ngân hàng (gan, thận, siêu âm bụng,…) cùng với các hạng mục
bổ sung (xét nghiệm viêm gan siêu vi B, điện tâm đồ, siêu âm
tim,…). Thông qua hoạt động khám sức khỏe, Ban lãnh đạo Ngân
hàng đánh giá được mức độ tương quan giữa sức khỏe của người
lao động và yêu cầu công việc để đưa ra những chính sách điều
chỉnh hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích cho cả người lao động cũng
như Ngân hàng..

KIENLONGBANK NHẬN KHEN THƯỞNG
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) đã có Quyết định
số 1472/QĐ-NHNN ngày 18/7/2018 và Quyết định số 1822/QĐNHNN ngày 17/9/2018 về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể
thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vì đã có thành
tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng giai
đoạn 2016 - 2017.
05 tập thể Kienlongbank được nhận khen thưởng gồm: Chi
nhánh Rạch Giá nhận Cờ thi đua và 04 tập thể Phòng Khách hàng
Doanh nghiệp, Phòng Pháp chế và Xử lý nợ, PGD Số 03 & PGD
Vĩnh Thuận (Kiên Giang) nhận Bằng khen từ Thống đốc NHNN VN
trao tặng. Đây là những đơn vị trực tiếp kinh doanh và hỗ trợ kinh
doanh xuất sắc, đã có nhiều đóng góp giúp Kienlongbank hoàn
thành các chỉ tiêu hoạt động giai đoạn 2016 – 2017.
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KIENLONGBANK TỔ CHỨC HỘI THẢO “SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH VÀ CÁC HÀM Ý VỀ
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG”

Ngày 03/11/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank đã tổ
chức Hội thảo “Sự phát triển của Fintech và các hàm ý về chiến
lược kinh doanh Ngân hàng” với sự tham gia của Ban lãnh đạo
cùng hơn 100 thành viên là Giám đốc/Trưởng bộ phận và các
chuyên viên đang công tác tại Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở
Kienlongbank.
Tại buổi Hội thảo, PGS Trương Quang Thông - Giảng viên Khoa
Ngân hàng Trường đại học kinh tế TP.HCM đã cung cấp và chia sẻ
những thông tin liên quan đến lĩnh vực sáng tạo, sản phẩm, dịch
vụ và thị trường hỗ trợ của các Công ty Công nghệ tài chính (gọi
tắt là Fintech), đưa ra các kịch bản quan hệ giữa Fintech - Ngân
hàng và các hàm ý chính sách cho các ngân hàng.
Hội thảo đã giúp CB, NV khái quát được xu hướng kinh doanh
của thời đại, từ đó giúp cho Lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng vận
dụng vào công tác chuyên môn và xây dựng, quy định các chính
sách, kinh doanh để hoạt động của Ngân hàng ngày càng được
cải thiện.

250 SUẤT HỌC BỔNG “CHIA SẺ ƯỚC MƠ”
TRAO TẶNG CHO HỌC SINH TẠI 4 ĐỊA PHƯƠNG

Nằm trong kế hoạch trao tặng học bổng “Chia sẻ ước mơ” dành
cho các em học sinh tại các địa phương có trụ sở Kienlongbank
mở mới, trong tháng 11/2018, Kienlongbank đã trực tiếp trao tặng
250 suất học bổng, tổng giá trị 375 triệu đồng, cho 250 em học
sinh tại 4 địa phương: huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh),
quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), huyện Châu Thành
(tỉnh Sóc Trăng), huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Đây là những
suất học bổng dành cho các em học sinh THPT, THCS chăm
ngoan học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường
thuộc các địa phương trên. Mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, gồm
tiền mặt và dụng cụ học tập phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN THEO
CHỨC DANH K.20
Trong tháng 10/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank tiếp tục
khai giảng Lớp đào tạo, huấn luyện theo chức danh - Khóa K.20
dành cho 36 nhân viên tân tuyển thuộc các chức danh Nhân viên
Chăm sóc Khách hàng, nhân viên tín dụng và giao dịch viên đến
từ các Chi nhánh, Phòng giao dịch (CN,PGD) trên toàn hệ thống.
Lớp học với các các chuyên đề đào tạo về nghiệp vụ tài chính
ngân hàng, sản phẩm dịch vụ và quy trình tại Kienlongbank, các
kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề với sự hướng dẫn chia sẻ của
giảng viên nội bộ và giảng viên thỉnh giảng bên ngoài. Kết hợp
với hoạt động tham quan thực tế tại doanh nghiệp giúp các học
viên ứng dụng kiến thức vào thực tiễn hiểu thêm về hoạt động
sản xuất, kinh doanh của các khách hàng.
Với các Lớp đào tạo chức danh cho nhân viên tân tuyển, Ban lãnh
đạo Kienlongbank mong muốn sẽ giúp cho các nhân viên sớm
hòa nhập với môi trường làm việc, thích ứng công việc, hiểu rõ
văn hóa và quy trình làm việc tại Kienlongbank để thành thạo và
hoàn thành tốt công việc được giao tại đơn vị kinh doanh trong
thời gian tới.

Chương trình trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” được
Kienlongbank phối hợp Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành và
địa phương tổ chức từ năm 2013 cho đến nay. Qua 5 năm tổ chức,
Kienlongbank đã trao tặng 15.000 suất học bổng, tổng giá trị 17
tỷ đồng. Thông qua chương trình, Kienlongbank mong muốn
giúp các em có thêm động lực trong việc học tập, tích cực tham
gia các hoạt động phong trào của trường lớp, trở thành những
công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương phát triển ngày
càng giàu đẹp hơn.

KIENLONGBANK HOÀN THÀNH
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP THÊM 17
CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH
TRONG NĂM 2018
Năm 2018, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNNVN) cấp
phép cho Kienlongbank thành lập mới 17 Chi nhánh (CN),
Phòng giao dịch (PGD). Qua 10 tháng triển khai, đến tháng
11/2018, Kienlongbank đã khai trương 17 CN, PGD, hoàn
thành 100% kế hoạch, nâng tổng số 134 điểm giao dịch tại
28 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các đơn vị được mở mới năm 2018 gồm 03 CN, 14 PGD:
CN Lâm Đồng (Lâm Đồng), CN Cần Giờ (huyện Cần Giờ, Tp.
HCM), CN Quảng Nam (Quảng Nam); và 13 PGD: PGD Cái
Bè (Tiền Giang), PGD Trà Ôn và PGD Vũng Liêm (Vĩnh Long),
PGD Sơn Hòa và PGD Tuy An (Phú Yên), PGD Trà Quýt (Sóc
Trăng), PGD Tam Quan (Bình Định), PGD Ngũ Hành Sơn (Đà
Nẵng), PGD Bắc Bình (Bình Thuận), PGD Trảng Bàng và PGD
Châu Thành (Tây Ninh), PGD Long Thành, PGD Long Khánh
(Đồng Nai) và PGD Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhân dịp khai trương, Kienlongbank đã trao tặng 1.000 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ”, tổng giá trị 1,5 tỷ đồng, dành cho các
em học sinh THPT chăm ngoan học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 6 địa phương. Qua chặng đường 05 năm tổ chức,
Kienlongbank đã trực tiếp trao tặng hơn 15.000 suất học bổng Chia sẻ ước mơ, cho các em học sinh trên cả nước. Thông qua
những suất học bổng này, Ban lãnh đạo và tập thể CB, NV Kienlongbank mong muốn sẽ tiếp thêm niềm tin và nghị lực, giúp
các em học sinh hoàn thành tốt việc học tập của mình, trở thành những người con có ích cho xã hội và đất nước.
Thông qua chiến lược đầu tư phát triển mạng lưới mạnh mẽ, chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng dịch vụ ngân
hàng điện tử và chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, Kienlongbank đang từng bước thực hiện chiến lược trở thành một
trong 15 ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

www.kienlongbank.com
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LỊCH XUÂN KIENLONGBANK 2019
MÓN QUÀ Ý NGHĨA VỀ THỜI GIAN

KHEN THƯỞNG CỘNG TÁC VIÊN TÍN DỤNG
XUẤT SẮC QUÝ I, II VỚI CHUYẾN DU LỊCH ĐẾN
SINGAPORE
Từ ngày 08 đến ngày 11/11/2018, Kienlongbank đã tổ chức
chuyến du lịch đến đất nước Singapore dành cho 6 Cộng tác viên
tín dụng (CTV) đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình thi đua
nội bộ “Cộng tác cùng phát triển” của quý I và quý II/2018.
Đây là chương trình được Kienlongbank triển khai từ ngày
01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 dành cho CTV trên toàn
quốc, nhằm tạo động lực thi đua, phấn đấu trong công tác phát
triển tín dụng cá nhân, góp phần hoàn thành kế hoạch tăng
trưởng tín dụng tại đơn vị kinh doanh trong năm 2018, với tổng
giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng.
Với những thành tích xuất sắc, 6 CTV đã được vinh danh và trao
thưởng bằng chuyến chuyến du lịch đến đất nước Singapore –
một đất nước được mệnh danh là xinh đẹp và sạch sẽ nhất thế
giới. Những CTV xuất sắc đạt thành tích cao nhất trong quý III,
IV/2018 sẽ tiếp tục tham quan những chuyến du lịch trong và
ngoài nước, dự kiến được tổ chức trong quý I/2019.

XUÂN KỶ HỢI

Ông Võ Đức Thọ - GĐ Kienlongbank Sài Gòn trao học bổng cho các em
học sinh

Các em học sinh nhận học bổng Nguyên Thái Bình

Các CTV đã có chuyến du lịch vui vẻ và ý nghĩa tại Singapore

Đại diện học sinh gửi lời cám ơn đến Ban tổ chức chương trình

KIENLONGBANK TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN
THÁI BÌNH CHO CON EM CÁN BỘ CHIẾN SĨ
BẢO VỆ BIỂN ĐẢO

sĩ – những người đã hy sinh lợi ích của bản thân để làm nhiệm
vụ bảo vệ Biển Đông – Vùng biển địa đầu của Tổ Quốc, mang lại
sự bình yên, hòa bình cho dân tộc. Kienlongbank đã ủng hộ số
tiền 2,5 tỷ đồng, trích từ nguồn kinh phí phát hành /giao dịch của
thẻ ATM Hoàng Sa Việt Nam – Trường Sa Việt Nam do Ngân hàng
phát hành.

Sáng ngày 08/11/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên đã tổ
chức Lễ trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho 46 học sinh, sinh
viên là con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1, Sư
đoàn 370 và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Học bổng Nguyễn Thái Bình là chương trình nằm trong hoạt
động liên kết giữa Báo Thanh niên do Kienlongbank tài trợ, chung
tay ủng hộ “Quỹ bảo vệ Biển Đông” giai đoạn 2014 – 2018. Đây là
một trong những chương trình Kienlongbank rất tâm đắc bởi ý
nghĩa nhân văn về sự chia sẻ, giúp đỡ dành cho các cán bộ, chiến
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Năm 2018, Báo Thanh niên trao tặng 340 suất học bổng dành cho
em cán bộ, chiến sĩ công tác ngoài biển cũng như ngư dân bám
biển tại 6 tỉnh, thành. Trong đó, 46 suất học bổng với tổng giá trị
230 triệu đồng được Kienlongbank tài trợ đã trao tặng cho các
em tại Tp. Hồ Chí Minh là con em của cán bộ chiến sĩ đang công
tác tại Nhà Giàn DK1 và Lữ đoàn 146. Học bổng bao gồm hiện kim
và đồ dụng học tập giúp các em phục vụ chi phí học tập và sinh
hoạt hằng ngày.
. Phòng Marketing

Năm Kỷ Hợi, theo dân gian thì
năm này sẽ đại diện cho sự
thịnh vượng, giàu có và thành
công trong công việc, mang
hạnh phúc, sung túc và may
mắn cho gia chủ. Chính vì
những ý nghĩa đó, Bộ lịch Xuân
Kienlongbank 2019 được thiết
kế độc quyền với hoạ tiết hình
ảnh chú heo cách điệu từ
tranh Đông Hồ, góp phần lan
toả nét văn hóa truyền thống
của người Việt. Bên cạnh đó,
bộ lịch Xuân Kienlongbank
2019 còn kết hợp các hình ảnh
xuyên suốt qua 365 ngày thể
hiện các hoạt động của
Kienlongbank, thông điệp
tuyên truyền về chủ quyền
biển đảo, lãnh thổ Quốc gia,
bộ sưu tập mệnh giá các loại
tiền vật lý của các quốc gia
trên thế giới và chia sẻ giá trị
của sách. Ngày sách Việt Nam
cùng các câu danh ngôn,
phương châm sống tốt, sống
đẹp, đem lại hạnh phúc cho
mọi người.
Bộ lịch Xuân Kienlongbank
2019 là món quà năm mới đầy
ý nghĩa mà Kienlongbank trân
trọng gửi tặng đến Quý khách
hàng, đối tác, cổ đông và tập
thể CBNV, CTV Ngân hàng thay
cho lời chúc: “Phát tài Phát lộc
– Vạn sự như ý”.

XUÂN Kỉ Hợi

1

Cảnh bắn pháo hoa đón năm mới tại TP. Hồ Chí Minh.

THÁNG 1
JANUARY

THỨ BA
TUESDAY

TUẦN 1
1st WEEK

TẾT DƯƠNG LỊCH
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

NĂM MẬU TUẤT
THÁNG GIÁP TÝ

26

THÁNG 11 (Đ)

NGÀY MẬU TUẤT
GIỜ NHÂM TÝ

XUÂN KỶ HỢI

. Phòng Marketing
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MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI 2018: THÊM 17 CN/PGD

1

KIENLONGBANK SƠN HÒA
19/7/2018 (Phú Yên)

9

4

10

KIENLONGBANK TUY AN
20/7/2018 (Phú Yên)

11

KIENLONGBANK LÂM ĐỒNG - 01/6/2018
(Lâm Đồng)
KIENLONGBANK CÁI BÈ
18/5/2018 (Tiền Giang)

2
5

KIENLONGBANK CẦN GIỜ - 14/9/2018
(Tp. Hồ Chí Minh)

KIENLONGBANK TRÀ ÔN
9/6/2018 (Vĩnh Long)

KIENLONGBANK CHÂU THÀNH
03/8/2018 (Tây Ninh)

12

KIENLONGBANK LONG KHÁNH
31/8/2018 (Đồng Nai)

KIENLONGBANK NGŨ HÀNH SƠN
04/8/2018 (Đà Nẵng)

13

KIENLONGBANK BẮC BÌNH
31/8/2018 (Bình Thuận)

KIENLONGBANK TRẢNG BÀNG
10/8/2018 (Tây Ninh)

14

KIENLONGBANK TRÀ QUÝT
15/9/2018 (Sóc Trăng)

3

KIENLONGBANK QUẢNG NAM - 23/11/2018
(Quảng Nam)
10
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6

15

16

17

KIENLONGBANK VŨNG LIÊM
16/7/2018 (Vĩnh Long)

KIENLONGBANK LONG THÀNH
12/10/2018 (Đồng Nai)

KIENLONGBANK TAM QUAN

KIENLONGBANK LONG ĐIỀN
09/11/2018 (Bà Rịa - Vũng Tàu)

12/10/2018 (Bình Định)

www.kienlongbank.com
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khách hàng

khách hàng

KIENLONGBANK HỒNG NGỰ

KHÁCH HÀNG

KIENLONGBANK BẾN TRE

KIENLONGBANK TIỂU CẦN

KIENLONGBANK TRÀ VINH

12
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kinh doanh

Ngày 29/10/2018, Kienlongbank - Chi nhánh Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 163 Trần Nhân Tông,
phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngày 23/11/2018, Kienlongbank Quảng Nam tưng bừng tổ chức lễ
khai trương đến với đông đảo bà con và khách hàng tại tỉnh Quảng Nam.
Đây là chi nhánh thứ 31 và là điểm giao dịch thứ 134 của Kienlongbank trên cả nước. Là một trong 31 Chi nhánh của
Kienlongbank, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và tự hào được đứng vào đại gia đình Ngân hàng Kiên long, với quyết tâm
cao hoàn thành các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đã giao.

Từ những thông điệp ý nghĩa
của Ban Giám đốc, từng thành viên
trong đơn vị tiếp nỗ lực, 50% ở lại cơ
quan, 50% phải ra ngoài để đi tiếp thị
khách hàng. Với quyết tâm mỗi nhân
viên Kienlongbank Quảng Nam là một
nhân viên Marketing giỏi, một nhân viên
bán hàng giỏi. Không khí giao dịch của
Đơn vị đã dần sôi động hơn, lượng khách
hàng đến giao dịch ngày một đông hơn.
Cứ mỗi ngày nhìn vào biểu đồ tăng trưởng,
huy động, cho vay, dịch vụ đi lên chúng tôi
cảm thấy tự hào vì sự nỗ lực của mình.

KIENLONGBANK

Quảng Nam
ở vùng đất
địa linh
nhân kiệt

Công tác quảng bá và sẵn sàng bước ra tiếp thị thị trường
Để thu hút khách hàng đến giao dịch, việc đầu tiên là phải
làm cho khách hàng biết đến Kienlongbank. Ngoài các
chương trình hỗ trợ từ Phòng Marketing, mỗi chúng tôi đã
trở thành là một nhân viên tiếp thị trên mọi phương tiện
từ truyền thống đến hiện đại như: Truyền miệng cho người
thân, dùng mạng xã hội cá nhân để quảng bá Kienlongbank,
chạy roadshow đường phố, tiếp thị tờ rơi trực tiếp đến từng
nhà. Ái ngại nhất trong các phương thức truyền thông đó là
tiếp thị trực tiếp vì sợ bị từ chối, tuy nhiên được huấn luyện
bài bản với tâm thái tự hào: Mang cơ hội, sản phẩm dịch vụ
tốt đến với khách hàng, nên qua một vài lần đi thực tế chúng
tôi thấy vui tươi và phấn khởi khi được đi gặp khách hàng
tiềm năng trực tiếp. Qua đây chúng tôi đã hiểu thêm tâm lý
khách hàng và xây dựng được mối quan hệ mới. Đây cũng là
phần thực hành cho bài học “BẠN-BÀN-BÁN”
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Những kết quả ban đầu và khó khăn khi Chi nhánh khi đi
vào hoạt động
Ngày 29/10/2018, Kienlongbank Quảng Nam đi vào hoạt động.
Vậy là sự háo hức chờ đợi cũng đã đến. Chúng tôi có mặt từ 6
giờ sáng để hoàn tất cho buổi đón những khách hàng mở hàng
đầu tiên. Những lẵng hoa tươi rực rỡ được khách hàng mang đến
chúc mừng đặt ngay trước cửa Ngân hàng. Buổi chào cờ đầu tiên
với bài hát Quốc ca thật tự hào, bài hát “Kienlongbank - Sẵn lòng
chia sẻ” được vang lên sôi nổi. Chúng tôi càng tự hào là Ngân
hàng đầu tiên tại địa phương tổ chức chào cờ vào mỗi sáng Thứ
hai. Khoác trên mình bộ trang phục màu xanh Kienlongbank, mỗi
thành viên của Đơn vị lòng tràn đầy niềm tin, quyết tâm bước vào
quầy giao dịch.
Ngày đầu tiên hoạt động, với phương châm phục vụ khách hàng
như người thân, Kienlongbank vui mừng đón tiếp một lượng
lớn khách hàng thân quen và khách hàng tiềm năng đến giao
dịch. Niềm vui nhân đôi khi chúng tôi nhận lại được những lời
khen ngợi từ phía khách hàng về trụ sở mới khang trang sạch
đẹp, đồng phục nhân viên chỉnh chu, gọn gàng, màu sắc nền nã,
phong cách giao tiếp của nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình,

Khai trương hồng phát 23/11/2018

…và còn rất nhiều lời khen ngợi khác của khách hàng dành cho
Kienlongbank Quảng Nam. Chính nhờ những điều này đã giúp
chúng tôi tăng thêm động lực và tinh thần chiến đấu trong
những ngày đầu tiên còn nhiều gian nan và thách thức.
Con đường đi đến thành công không bao giờ chỉ trải bước trên
hoa hồng, có khó khăn, có thất bại thì mới rút ra được những
bài học kinh nghiệm thực tế. Ngày đầu tiên khá thuận lợi đối với
chúng tôi, nhưng đến ngày thứ hai thì không khí dần bắt đầu
trầm lắng rồi đến ngày thứ ba thì số khách hàng đến giao dịch
lại càng ít hơn ngày trước.
Nhận thấy được tình hình kinh doanh những ngày đầu tiên
không thuận lợi, Ban Giám đốc đơn vị đã triệu tập gấp một
cuộc họp toàn Chi nhánh để tìm nguyên nhân và đưa giải
pháp. Sau những ý kiến của các thành viên Đơn vị đã xác
định được nguyên nhân chính, đó là Chi nhánh chưa tổ chức
hoạt động khai trương nên khách hàng chưa biết đến nhiều.
Chúng tôi nhận được thư kêu gọi thi đua từ Ban Giám đốc,
một chương trình thi đua toàn diện, tính điểm cho tất cả sản
phẩm, dịch vụ và nhất là tăng trưởng khách hàng. Giải thưởng
được trao vào cuối năm từ Đề án 134 với chủ đề “Người bán
hàng giỏi nhất”. Trong thư kêu gọi, Lãnh đạo có gửi đến chúng
tôi một thông điệp: “Những con cá sống phải biết cá lội dòng
nước ngược, những con cá chết sẽ trôi xuôi” và “Một doanh
nghiệp mới ra đời như những hạt giống cần nẩy mầm phải thật
khỏe để vươn lên mạnh mẽ”.

Không khí rộn ràng chuẩn bị cho Ngày khai trương
đến rất gần, tất cả các thành viên trong Chi nhánh
vừa giao dịch với khách hàng vừa đi trao thiệp mời.
Nguyên tắc của chúng tôi là đi mời trực tiếp để thể
hiện sự trân trọng đối với các cấp lãnh đạo, đại biểu và
khách hàng tiềm năng tại địa phương. Lễ khai trương đã
thật thành công, Chi nhánh hân hạnh đón nhiều vị lãnh
đạo khách quý của Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Tp Đà Nẵng và tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo các
sở ban ngành địa phương, đối tác và đặc biệt là các khách
hàng tại vùng đất địa linh nhân kiệt Quảng Nam.
Tập thể Ban Giám đốc và CBNV, CTV của Kienlongbank
Quảng Nam sẽ luôn ghi nhớ lời chia sẻ của Tổng Giám đốc
– Bà Trần Tuấn Anh: “Kienlongbank mong muốn Chi nhánh
Quảng Nam sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung kinh
tế - xã hội, đồng hành với người dân và hỗ trợ tích cực nguồn
vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất để
khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng chất
lượng cao, tiện ích, hiện đại và cạnh tranh nhất thị trường mà
Kienlongbank đang có”.
Được làm việc trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp,
chúng tôi cảm ơn Ban lãnh đạo Kienlongbank đã cho
chúng tôi một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng
tôi tin tưởng, bằng sức trẻ, tinh thần đoàn kết và ý chí
quyết tâm của mỗi thành viên, Kienlongbank Quảng Nam
sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, khẳng định được giá
trị thương hiệu, hình ảnh của Kienlongbank tại vùng đất
Quảng Nam thân yêu.
· Kienlongbank Quảng Nam

www.kienlongbank.com
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Giải pháp kinh tế
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhắc đến Nha Trang là nhắc đến thành phố biển xinh đẹp với ngành công nghiệp không khói đầy tiềm năng. Những năm
gần đây, ngành du lịch Nha Trang liên tục phát triển với tốc độ cao (năm 2017 tăng trưởng 69%), cơ sở hạ tầng và các tòa
nhà cao tầng, nhà hàng khách sạn theo đó mọc lên ngày càng nhiều, trong đó đồ gỗ trang trí nội thất và mộc dân dụng
cũng phát triển theo. Nắm bắt được xu thế đó, Công ty TNHH MTV SX - TM & DV Hoàng Gia Nguyên đã mạnh dạn vay vốn
ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong ngành mộc, kịp thời xâm nhập thì trường nội thất Nha Trang.

Đồng hành cùng phát triển
háng 02/2016, anh Nguyễn Cảnh Nguyên - Giám đốc
Công ty TNHH MTV SX - TM & DV Hoàng Gia Nguyên
thông qua một người quen giới thiệu đã tiếp cận vốn
vay của Kienlongbank Vĩnh Hải. Số tiền đề nghị vay
ban đầu là 190 triệu đồng, sau đó tăng lên 500 triệu
rồi 800 triệu và hiện tại dư nợ là một tỷ không trăm hai mươi
triệu đồng. Với nguồn vốn hỗ trợ từ Kienlongbank Vĩnh Hải,
doanh nghiệp của anh Nguyên liên tục gia tăng doanh thu và
lợi nhuận, không ngừng mở rộng thêm thị trường, phát triển
thêm nhiều đối tác uy tín.
Nhờ sử dụng vốn hiệu quả, Doanh nghiệp đã đem lại công ăn
việc làm cho người lao động, mang lại lợi nhuận cho doanh
nghiệp và thanh toán gốc và lãi cho Kienlongbank Vĩnh Hải
đầy đủ và đúng hạn.
Chia sẻ về công việc của mình anh Nguyễn Cảnh Nguyên cho
biết: “Doanh nghiệp của chúng tôi thành lập từ năm 2008, và
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bản thân cũng là Thư ký Hiệp hội đồ gỗ nội thất của tỉnh Khánh
Hòa nhưng khi đó tôi có biết đi vay là thế nào đâu. Mãi đến
năm 2016 được người quen giới thiệu tôi mới mạnh dạn liên hệ
Kienlongbank để xin vay vốn. Trước khi đi đến Ngân hàng tôi
cũng băn khoăn dữ lắm, vì nghe nói doanh nghiệp cần vốn
nhưng tiếp cận vốn Ngân hàng khó lắm. Nhưng khi đến với
Kienlongbank tôi nhận được sự tiếp đón rất nhiệt tình, tư vấn và
hướng dẫn rất chi tiết, dễ hiểu đó là bước đệm đầu tiên và là tiền
đề để tôi có cơ hội kinh doanh làm ăn”.
Bên cạnh việc tài trợ vốn vay cho doanh nghiệp phát triển sản
xuất kinh doanh, cán bộ, nhân viên Kienlongbank Vĩnh Hải còn
thường xuyên đến thăm xưởng sản xuất, giới thiệu khách hàng
đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp, tư vấn tài chính, dòng
tiền để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh
đó, anh Nguyễn Cảnh Nguyên cũng đã giới thiệu nhiều khách
hàng cho Kienlongbank Vĩnh Hải để giúp mọi người cùng nhau
làm giàu và vượt qua khó khăn.

CBNV Kienlongbank đến thăm hỏi cơ sở kinh doanh của anh Nguyên

Sẵn lòng chia sẻ
ăm 2017, cơn bão số 12 đã làm thiệt
hại nặng nề về cơ sở vật chất cũng
như công cụ lao động của doanh
nghiệp. Ngay trong thời điểm đó, đại diện
Ban lãnh đạo Kienlongbank, Ban Giám đốc
Kienlongbank Vĩnh Hải cũng đã kịp thời đến thăm
hỏi, động viên chia sẻ, tư vấn định hướng để doanh
nghiệp sớm vượt qua khó khăn thử thách. Và cũng
chính từ nguồn vốn và sự quan tâm quý giá ấy,
Kienlongbank đã tiếp thêm sức mạnh cho Công ty
TNHH MTV SX - TM & DV Hoàng Gia Nguyên để từ
đó Công ty phát triển vững mạnh và có bề thế tại
địa phương như hiện nay.
Anh Nguyễn Cảnh Nguyên - Giám đốc Công
ty nói thêm: “Kienlongbank đã giúp tôi có thêm
nguồn vốn để làm ăn. Điều mà tôi trân quý nhất
đó là vào những lúc doanh nghiệp gặp khó khăn,
Kienlongbank đã quan tâm thăm hỏi và tư vấn tận
tình. Qua đây tôi cũng nhận thấy được sự tâm huyết
và trách nhiệm từ Kienlongbank đối với khách hàng”
Từ những thành công của Công ty TNHH MTV
SX - TM & DV Hoàng Gia Nguyên, đã tiếp thêm
niềm tin, động lực cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ thêm tự tin. Với sự góp sức cũng như chia sẻ
chân tình với doanh nghiệp như Kienlongbank sẽ
là giải pháp kinh tế hữu hiệu giúp cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ phát triển và lớn mạnh hơn
trong tương lai.

Ông Nguyễn Cảnh Nguyên
GĐ Công ty TNHH MTV SX - TM & DV Hoàng Gia Nguyên

. Đào Tấn Đạt
Giám đốc Kienlongbank Vĩnh Hải

Trụ sở Kienlongbank Vĩnh Hải
Số 420 đường 2/4, phường Vĩnh Hải,
Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

www.kienlongbank.com
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Công Ty An Phát
thành công từ nguồn vốn Kienlongbank

của hệ thống, đồng thời khai thác được những tiềm năng tại
địa bàn để phát triển, trong đó, ngành nghề kinh doanh vận
tải, khai thác vận chuyển đá xây dựng cũng là một trong những
ngành nghề hoạt động rất sôi động tại địa bàn Bình Định. Bên
cạnh nhiều doanh nghiệp rất phát triển trong lĩnh vực này tại
tỉnh Bình Định, Công ty TNHH TM DV An Phát là một trong số
những doanh nghiêp kinh doanh làm ăn có hiệu quả, với sự hỗ
trợ hết mình từ Kienlongbank Bình Định. Mùa xuân và năm mới
cũng đã gần kề, niềm vui càng được lan tỏa khi Kienlongbank
Bình Định và doanh nghiệp có sự phối hợp, hỗ trợ nhau và cùng
vươn tới những thành công hơn nữa trong tương lai.
. Ngô Hữu Hà - Giám đốc Kienlongbank Bình Định

Khách hàng Nguyễn Tiến Việt đang giao dịch tại Kienlongbank
Khách hàng đang giao dịch tại Kienlongbank Bình Định

Niềm vui của khách hàng Nguyễn Tiến Việt khi giao dịch tại Kienlongbank

ông ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch
vụ (TNHH TM DV) An Phát là doanh nghiệp được
thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên, và chính thức đi vào
hoạt động vào tháng 10/2011 do hai thành viên
góp vốn là ông Bùi Tiến Việt và Ông Phan Đình
Minh. Trụ sở Công ty đặt tại số 1A/5 Trần Bình Trọng, phường.
Lê Lợi, thành phố.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngành nghề kinh
doanh là khai thác, buôn bán và vận chuyển vật liệu trong xây
dựng (đá các loại). Hiện tại, Công ty nhận khai thác ở mỏ đá Vạn
Mỹ, Km 1215, Quốc lộ 1A thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy
Phước, tỉnh Bình Định.
Công ty An Phát bắt đầu quan hệ tín dụng với
Kienlongbank từ tháng 9/2016 đến nay, dư nợ của Khách hàng tại
Kienlongbank Bình Định tăng trưởng qua các năm.
Công ty An Phát là khách hàng lâu năm, có lịch sử thanh
toán nợ vay tốt, doanh số giao dịch hàng quý của khách hàng
thông qua Kienlongbank ước tính 4 tỷ đồng. Chia sẻ về nguyên
do ban đầu khi thiết lập quan hệ tín dụng với Kienlongbank,
ông Bùi Tiến Việt, Giám đốc Công ty cho biết: “Trước khi thực
hiện quan hệ tín dụng với Kienlongbank, Công ty cũng đã tìm kiếm
một số ngân hàng để thiết lập quan hệ tín dụng, phục vụ công tác
kinh doanh. Thời điểm đó Công ty đã có nhu cầu mua 2 xe ô tô vận
chuyển khai thác đá xây dựng. Nhận thấy Kienlongbank là ngân
hàng có tiềm lực tài chính ổn định, cùng sự quan tâm chu đáo với
khách hàng nên chúng tôi chọn Kienlongbank.”
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Sau thời gian gần 3 năm giao dịch tại kienlongbank Bình
Định. Anh Việt tỏ ra rất hài lòng với cung cách phục vụ của
Kienlongbank trong quá trình thực hiện các giao dịch. Đặc biệt,
tại thời điểm Công ty cần nhu cầu vốn để đầu tư thêm xe mới,
Kienlongbank Bình Định đã cử nhân viên tín dụng tư vấn kịp
thời.
Công ty cũng đã chuyển doanh thu đều đặn về tài khoản
thanh toán tại Kienlongbank Bình Định, góp phần vào việc sử
dụng sản phẩm dịch vụ tại Kienlongbank, như một cam kết
trong kinh doanh giữa doanh nghiệp và ngân hàng.
Thị trường Bình Định về ngành nghề kinh doanh vận
chuyển nói chung và khai thác vận chuyển đá xây dựng nói
riêng phát triển rất mạnh, đây cũng là cơ hội cho Công ty và
Ngân hàng có mối quan hệ gắn kết hơn trong thời gian tới.
Hiện tại, doanh số hoạt động và lợi nhuận Công ty đều tăng
so với trước.
Tháng 12/2018, Công ty dự kiến mua thêm 2 xe vận tải để
mở rộng kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu vận chuyển theo
hợp đồng đã ký kết với đối tác. Công ty một lần nữa sẽ tiếp
tục giao dịch với Kienlongbank để tiếp nhận nguồn vốn đầu
tư. Với phương châm “sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank luôn sẵn
sàng và luôn hỗ trợ hết mình để doanh nghiêp làm ăn hiệu quả,
mang lại lợi ích kinh tế cho cả doanh nghiệp và Ngân hàng. Với
một thị trường cạnh tranh, nhiều tổ chức tín dụng có nhiều sản
phẩm và dịch vụ thu hút khách hàng, Kienlongbank Bình Định
luôn tìm hướng đi sao cho phù hợp với sự phát triển chung

Trụ sở Kienlongbank Bình Định
Số 98 Phạm Hùng, P. Lý Thường Kiệt, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

www.kienlongbank.com
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2- Tư thế chuyên nghiệp

TÁC PHONG
CHUYÊN NGHIỆP
Yếu tố thành công của
nhân viên ngân hàng
Khi đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp người ta thường ưu tiên đánh giá nguồn
nhân lực. Đội ngũ lao động tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông
qua các yếu tố, như trình độ lao động, năng suất lao động, thái độ phục vụ khách hàng, sự sáng
tạo trong sản xuất, kinh doanh,…
Đối với ngành ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) nào sở hữu đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, về giao tiếp, năng động, nhạy
bén trong nắm bắt công việc, đồng nghĩa với việc hiệu quả, năng suất công việc đạt được sẽ cao hơn, giúp tăng doanh thu, tăng lợi
nhuận và cả uy tín của TCTD đó.
Nguồn nhân lực mạnh không những tạo lợi thế cạnh tranh mà còn là một trong những yếu tố then chốt đối với thành công hay thất
bại của TCTD. Với xu thế ngày càng diễn ra sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, các sản phẩm dịch vụ của các TCTD gần như tương
đồng và không có sự khác biệt lớn. Để tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn, việc các TCTD đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch
vụ thông qua cung cách phục vụ của nhân viên trong tất cả các khâu từ khối kinh doanh trực tiếp bán hàng đến các nhân viên thuộc
khối hỗ trợ đều trong tâm thế sẵn sàng phục vụ khách hàng. Chính vì thế, các TCTD cũng đã xây dựng và ban hành ra các quy định,
quy chuẩn về chất lượng dịch vụ và yêu cầu tất cả nhân viên cam kết thực hiện một cách nghiêm túc, nhằm nâng cao hình ảnh hoàn
hảo, tạo độ tin cậy, tin tưởng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Các yêu cầu đặt ra đòi hỏi nhân viên ngân hàng
luôn giữ được tác phong và cách làm việc thật chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phải vững, và đặc biệt là cần phải:

Tư thế chuyên nghiệp thể hiện qua lời nói, nét mặt, nụ cười, dáng
đi, tướng đứng, thế ngồi.
Trong khi nói chúng ta phải lựa lời, chọn lời, cân nhắc ý tứ. Lời nói
luôn có sẵn, đối với từng trường hợp cụ thể mà chúng ta dành
những “lời hay ý đẹp” cho đồng nghiệp và khách hàng. Cao dao
Việt Nam có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho
vừa lòng nhau”. Thật là vui khi trong cuộc sống hàng ngày, chúng
ta luôn được nghe những lời nói đẹp, những câu nói hay, sâu sắc,
để cho con người sống gần gũi và gắn kết nhau hơn.
Không chỉ lời nói mà tác phong chuyên nghiệp còn thể hiện
ở dáng đi, di chuyển nhẹ nhàng, không kéo lê giày dép; Đứng
ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng về phía người đối diện và giữ
khoảng cách hợp lý. Đặc biệt, đối với nhân viên ngân hàng cần
tránh những cử chỉ thiếu lịch sự khi giao tiếp, khoanh tay, chống
cằm, chống hông, tay vào túi quần, huýt sáo, vỗ vai trong khi nói
chuyện, trao đổi với đồng nghiệp và khách hàng. Hơn nữa, cần
phải thật sự chú ý là không cợt nhã, nói tục, thô lỗ nơi công sở
hoặc giao tiếp với khách hàng. Không tụ tập nói chuyện riêng,
tán gẫu, cười đùa trong giờ làm việc, nhất là trước mặt khách
hàng đang rất muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Một
chú ý khác không kém phần quan trọng để người đối diện nhận
ra điểm yếu của mình là thể hiện sự mệt mỏi như úp mặt lên bàn,
buồn chán, chậm chạp...

3 - Trang phục, vệ sinh cá nhân

Tác phong chuyên nghiệp là điều kiện xây
dựng thành công cho nhân viên ngân hàng.
Việc rèn luyện và giữ gìn tác phong chuyên
nghiệp của mỗi nhân viên ngân hàng là yếu
tố góp phần thành công cho TCTD nâng cao
năng lực cạnh tranh.

1- Tuân thủ thời gian, giờ giấc làm việc
Danh ngôn khuyết danh viết: “Sự đúng giờ là đặc tính của những
người làm việc nhiều”. Theo quy định chung, mỗi ngày làm việc
có 8 tiếng đồng hồ với khung giờ cố định. Tuy vậy, có nhiều cá
nhân vì các lý do khác nhau vẫn không tuân thủ nghiêm túc giờ
giấc. Việc này còn lặp lại trong nhiều tình huống khác nhau, từ đi
trễ về sớm trong các ngày làm việc, muộn giờ họp cho đến “quên”
lịch hẹn với khách hàng, với đối tác…Điều này dù vô tình hay cố
ý cũng đều gây khó chịu cho đồng nghiệp, khách hàng và đối
tác bởi tính thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng tập thể của
nhân viên đó.
Đi làm, đến họp, đến hẹn đúng giờ không chỉ thể hiện tính cách
nghiêm túc, nếp sống kỷ luật, mà quan trọng hơn, nó thể hiện
sự tôn trọng đối với người khác. Đúng giờ là một thói quen tốt
ai cũng phải học và rèn luyện. Đi làm đúng giờ khiến chúng ta
có thời gian tập trung làm việc hiệu quả hơn và làm được nhiều
việc hơn.
Chính vì thế, việc tuân thủ thời gian làm việc là một yêu cầu đòi
hỏi nhân viên ngân hàng phải thực hiện triệt để. Ngoài ra, nhân
viên phải luôn có một tâm thế chủ động và dự đoán nhằm tránh
được những bất trắc có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến việc tuân
thủ giờ giấc.
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Hình ảnh bên ngoài cũng quan trọng, đa phần mọi người đều
đánh giá một người trong lần gặp gỡ ấn tượng đầu tiên qua cách
ăn mặc. Ăn mặc cũng phải tùy chỗ, tùy nơi, chúng ta cần phải biết
chỗ nào, khi nào, mặc gì, đeo phụ kiện gì; ở đâu nên phải nên lịch
thiệp, trang nhã. Ăn mặc cũng quyết định sự thành công trong
giao tiếp và công việc của chúng ta. Đối với nhân viên ngân hàng
cần phải quan tâm đến cách ăn mặc của mình luôn chỉnh chu và
mặc đồng phục theo quy định, luôn giữ sạch sẽ, thẳng nếp, không
nhăn nhúm và ố màu. Đi cùng với đồng phục, việc đeo thẻ tên,
huy hiệu Ngân hàng đúng mẫu là việc hết sức cần lưu tâm, vì nó
tạo nên bộ đồng phục hoàn chỉnh, chuyên nghiệp. Ngoài việc ăn
mặc đúng cách, đúng quy định, vấn đề trang sức, trang điểm, tóc,
móng tay và mùi cơ thể cần phải thực sự chú ý, vì nó làm cho ta
có hay mất điểm và ấn tượng tốt hay không tốt khi giao tiếp. Đối
với các nhân viên nữ nên trang điểm nhẹ, không quá đậm, quá lòe
loẹt, màu sắc phù hợp nơi làm việc. Trang sức, phụ kiện đeo trên

người cũng nên dùng kích thước phù hợp, vừa phải, nhã nhặn và
không cản trở khi tác nghiệp.
Mùi cơ thể là vấn đề rất nhạy cảm và tế nhị. Mùi hương có thể tác
động tới hiệu quả làm việc của não. Mùi hương yêu thích có thể
làm cho não chúng ta hưng phấn, làm việc tốt hơn. Ngược lại,
một mùi khó chịu nếu toả ra từ một người sẽ khiến cho những
đối tượng giao tiếp đánh giá không tốt, thậm chí còn xa lánh. Với
thời tiết nóng nực như mùa hè ở nước ta, mồ hôi dễ làm phát sinh
những mùi khó chịu trên cơ thể. Do đó, nhân viên chuyên nghiệp
phải luôn chú ý giữ cơ thể sạch sẽ, thơm tho trong cuộc các cuộc
nói chuyện, giao tiếp là việc làm không thể coi nhẹ.
. Trung tâm đào tạo

www.kienlongbank.com
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Những khoảnh khắc đáng nhớ tại

HỘI THAO KIENLONGBANK 2018
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HỘI THAO KIENLONGBANK 2018

Những cảm xúc khó quên

Hội thao Kienlongbank 2018 đã khép lại trong sự thành công và niềm vui của hơn 500 cán bộ, nhân
viên, cộng tác viên (CBNV, CTV) Kienlongbank tham gia vào ngày 27/10/2018. Hãy cùng Bản tin
Kienlongbank lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của các CB,NV khi tham dự Hội thao nhé!

Bằng con tim của niềm đam mê, đoàn kết,
quyết tâm chiến thắng, chúng tôi sẽ giữ mãi
ngọn lửa nhiệt huyết, bùng cháy của Hội thao
Kienlongbank 2018

T

rước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức, Ban lãnh đạo,
và tất cả Anh chị em Kienlongbank đã tạo cơ hội, điều kiện cho
tất cả các vận động viên có được sân chơi thể thao lành mạnh,
bổ ích, được rèn luyện kỹ năng, thể hiện niềm đam mê và sức mạnh
đoàn kết của các thành viên trong mái nhà chung Kienlongbank.
Hội thao 2018 đã khép lại, nhưng bao ký ức cảm xúc vẫn còn đọng lại
trong tôi. Hội thao không chỉ là sự kiện đánh dấu sự thịnh vượng của
Kienlongbank trong 23 năm qua mà còn là cột mốc đáng nhớ cho
những thành tích xứng đáng mà cá nhân tôi và cả toàn đội đã nhiệt
huyết cố gắng, cùng nhau đoàn kết trong suốt quá trình luyện tập và
những ngày thi đấu.

Nguyễn Minh Thắng - Công ty KBA: Hội
thao Kienlongbank 2018 là những ấn
tượng khó phai trong tôi

L

ần đầu được Ban chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) tin
tưởng giao cho công việc hỗ trợ dẫn đoàn vận động
viên (VĐV) tại Khu vực I, bao gồm các đơn vị: Hà Nội,
Hải Phòng và Công ty KBA tham dự và thi đấu tại Hội thao
Kienlongbank 2018, tổ chức tại Tp Tân An, tỉnh Long An,
cho đến hôm nay, trong tôi vẫn còn dư âm như nó mới kết
thúc ngày hôm qua.
Ngay từ sáng sớm ngày 27/10, tất cả các VĐV thi đấu của
các môn bóng đá nam - nữ, tenis, cầu lông, bơi lội nam -nữ,
…trong bộ đồng phục thi đấu của đơn vị đã có mặt đầy đủ
tại Khu Liên hợp thể thao Green City. Tại mỗi cụm sân thi
đấu, Tổ trọng tài cũng như các bộ phận hỗ trợ đều có mặt
hướng dẫn các VĐV tham dự thi đấu đúng giờ, đúng quy
định, đúng luật thi đấu. Ban tổ chức rất cẩn trọng và công
bằng tiến hành kiểm tra tư cách tất cả các VĐV theo danh
sách đã đăng ký.
Tôi ấn tượng với môn bóng đá nữ, bởi ngày thường các
bạn nữ đều phải mặc đồng phục Kiên Long rất nữ tính, thế
nhưng khi vào sân cỏ, khoác lên mình bộ quần áo đồng
phục để thi đấu thì cũng đâu có kém các cầu thủ nam. Tôi
ấn tượng nhất đó là trận Chung kết của Hội sở và Chi nhánh
Rạch Giá đã phải phân định bằng những loạt Penanty mới
chọn ra được đội vô địch

Chúng tôi thi đấu
hết mình vì màu cờ
sắc áo của đơn vị

Hồ Phạm Yến Nhi
Kienlongbank Bình Định

Đ

ại diện Miền Trung, đội bóng đá nữ Kienlongbank Bình Định
có mặt tại Long An để tham dự Hội thao kỷ niệm 23 năm Ngày
thành lập Ngân hàng Kiên Long. Chúng tôi được thi đấu ở trận
đầu tiên: Kienlongbank Bình Định và Kienlongbank Hội sở.
Trước khi Hội thao diễn ra, bản thân tôi đã rất háo hức và mong đợi đến
sự kiện này. Cảm xúc hồi hộp lâng lâng trên chuyến bay vừa đáp xuống
quá gần giờ thi đấu. Cảm xúc hạnh phúc trong không khí rộn ràng,
tiếng reo hò từ khán đài của khán giả là những đồng nghiệp của đại gia
đình Kienlongbank. Khi trái bóng lăn dưới chân, tôi không khỏi hồi hộp
và xúc động. Tất cả những cảm xúc ấy, tôi không thể nào quên được.
Vận động viên của hai đội bóng đá nữ dường như đã thi đấu hết mình
để mang lại bàn thắng cho đội mình. Những giọt mồ hôi thấm ướt
áo chúng tôi vì nắng rực rỡ trên đầu. Những cái tên được khán giả hô
vang lên, những nụ cười thật thoải mái trong trận đấu đã mang chúng
tôi xích lại gần nhau hơn. Khi tiếng còi trận kết thúc trận đấu vang lên,
chiến thắng thuộc về đội bạn. Tuy chúng tôi đã thấm mệt, nhưng ai
nấy cũng vui mừng, nở nụ cười hân hoan vì đã mang lại cho khán giả
Kienlongbank một trận đấu đầy kịch tính và ý nghĩa.

Bên cạnh đó, qua các hoạt động team building, trò chơi tập
thể mới thấy được sự thân thiện, đoàn kết của các thành
viên trong một đội. Dù không làm cùng đơn vị, phòng, ban
nhưng tất cả khi về chung một đội đều đoàn kết hết lòng
với mục tiêu đưa đội của mình có số điểm cao nhất.

Sau trận đấu, chúng tôi tham gia Teambuilding vào buổi chiều. Đây
là chương trình để chúng tôi thể hiện tinh thần đồng đội, sự đoàn
kết, cùng nhau thể hiện sự trẻ trung và sáng tạo trong mỗi đội chơi.
Thông qua hoạt động này, tôi càng hiểu rõ hơn bài học tập thể là như
thế nào: Đi cùng nhau, chúng ta sẽ đi được xa hơn. Tôi được giao lưu
với nhiều bạn, anh, chị đồng nghiệp, được học hỏi thêm nhiều kinh
nghiệm sống, được trải nghiệm thực tế, được thể hiện bản thân. Dù chỉ
trong thời gian ngắn, có lẽ cũng đủ thời gian để tôi cảm nhận mọi thứ
tình cảm gắn bó với Kienlongbank.

Trong buổi tối tổng kết hội thao, sau khi kết quả thi đấu và
thành tích các đội tham gia được công bố là lúc các VĐV
tranh tài, các VĐV đoạt giải trong các môn thi tiến lại gần
nhau cùng nhau nói “Cám ơn” - “Xin lỗi” – “Hẹn gặp lại” , cùng
nhau chụp ảnh lưu niệm để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ
này. Hội thao Kienlongbank 2018 khép lại với thật nhiều
cảm xúc không chỉ riêng trong tôi mà còn đối với tất cả các
thành viên tham dự. Hẹn gặp lại vào năm gần nhất nhé, Hội
thao Kienlongbank.

Chuyến đi đã khép lại, nhưng dường như mọi cảm xúc trong tôi, trong
mỗi thành viên Kienlongbank Bình Định vẫn còn vẹn nguyên, những
nụ cười thả ga, những cái tay siết chặt tay đầy tình đồng đội, những
khoảnh khắc “selfie” đáng nhớ, những dòng chia sẻ bình luận tích cực,
tràn đầy niềm vui, sự yêu thương và những lời nhắn gửi tốt đẹp tràn
ngập Facebook Kienlongbank… Tất cả đã tạo nên một chuyến đi ấn
tượng, đậm nét văn hóa Kienlongbank. Đây sẽ là nguồn động viên cổ
vũ để mọi người tiếp tục hành trình nỗ lực, phấn đấu trong công việc
tại Kienlongbank, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
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Trải qua những ngày thi đấu không kém phần kịch tính, gây cấn trên
sân cỏ, chúng tôi vẫn không quên mang theo tinh thần vui chơi lành
mạnh, xây dựng hình ảnh đẹp để thể hiện con người Kienlongbank
- Sẵn lòng và Chia sẻ. Tôi và tất cả những anh chị em đã có dịp lưu lại
những khoảnh khắc vinh danh, ấm áp khi cùng nhau sum vầy bên
bữa tiệc thân mật của đại gia đình Kienlongbank, qua đó chúng tôi
đã được giao lưu trò chuyện, học hỏi và san sẻ lẫn nhau niềm hạnh
phúc cùng những bộn bề khó khăn trong cuộc sống.

mới, năng động hơn khi có thêm bộ môn bóng đá nữ, các chị em được
thả sức thể hiện năng lực tiềm ẩn của mình với môn thể thao vua. Hoạt
động TeamBuilding đã thu hút hàng trăm CB, NV với các phần thi đòi
hỏi sự gắn kết và tinh thần đoàn kết tập thể. Những giọt mồ hôi, những
nụ cười không dứt, niềm vui hay sự tiếc nuối trên khuôn mặt mỗi
người đều được ghi lại và góp phần cho sự thành công của Hội thao
Kienlongbank 2018.
Để tổ chức được một kỳ Hội thao thành công như vậy, Ban tổ chức Hội
thao đã lên kế hoạch, họp bàn, chuẩn bị, cùng hàng trăm vận động
viên tập luyện hàng tháng trời. Chừng đó cũng đủ thấy, Hội thao có
sức hút như thế nào đối với mọi người, đặc biệt là những nhân sự trẻ
chưa một lần được sống trong không khí Hội thao như chúng tôi.
Trong lần Hội thao này, Đoàn Chi nhánh Hải Phòng chúng tôi đoạt Giải
Nhì môn bóng đá nam và Giải Ba môn bơi lội nam. Đây là món quà
chúng tôi dành tặng cho tất cả anh chị em CB, NV Kienlongbank Hải
Phòng đã quan tâm và động viên cả tinh thần lẫn vật chất cho chúng
tôi để có được những trải nghiệm tuyệt vời này.

Đỗ Thị Hồng
Phòng Marketing

Với tôi, dù những khoảnh khắc rực cháy hết mình khi tham gia Hội
thao đã qua, nhưng tinh thần đồng đội, ngọn lửa nhiệt huyết đam
mê sẽ cùng tôi trong hành trình cùng Kienlongbank chinh phục
những đỉnh cao mới trong hoạt động kinh doanh.

Hành trình của những giọt mồ hôi, sự lo
toan, mệt mỏi…

Tôi yêu Kienlongbank!

Hành trình của những tiếng cười
Hành trình của niềm hạnh phúc qua cái
bắt tay tự chúc mừng nhau khi Chương
trình diễn ra thành công tốt đẹp

Hội thao Kienlongbank 2018 - Chuyện chưa kể

T

ất cả là những cảm xúc còn đong đầy trong tôi khi nhắc đến
Hội thao Kienlongbank 2018.

Ngô Thị Mỹ Trinh
Kienlongbank PGD Số 03

Vũ Tuyết Mai
Kienlongbank Hải Phòng

Hội thao Kienlongbank 2018 và những dấu ấn
khó quên

T

rong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm sẽ không
bao giờ quên. Nói về cảm xúc Hội thao Kienlongbank 2018, tôi
không biết chia sẻ cảm xúc của mình từ đâu, như thế nào, chỉ
biết rằng, đến bây giờ cứ mỗi lần nghĩ về những ngày tham dự Hội thao
Kienlongbank 2018 trên mảnh đất Long An, miệng đã cười lúc nào
không hay.
Tôi vinh dự là người nữ duy nhất trong Đoàn vận động viên của
Kienlongbank Hải Phòng đi tham dự Hội thao Kienlongbank 2018.
Thật mừng và cũng thật hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên tôi và Đoàn
tham dự Vòng chung kết Hội thao tổ chức tại tỉnh Long An, cách Sài
Gòn 50 km. Đặc biệt khó quên vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến
miền Nam.
Vòng Chung kết diễn ra đúng Ngày thành lập Ngân hàng, khiến
cho không khí thêm phần sôi nổi và khí thế. Giây phút mong chờ
cũng đã đến, trưa 27/10/2018, hàng trăm CB, NV, vận động viên của
Kienlongbank đã hội tụ đông đủ tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh Long
An. Sau phần giới thiệu đại biểu và bài phát biểu khai mạc hội thao
của Ban tổ chức, là điệu nhảy mở màn đầy vui nhộn của toàn bộ CB,
NV trên nền nhạc DJ. Có thể nói, Hội thao năm nay đã tạo nên sự tươi

Quy mô mở rộng của Chương trình trên phạm vi toàn hệ thống,
Ngày hội đã quy tụ 500 CB, NV tham gia với 12 đội thi đấu đại diện cho
06 khu vực và tất cả các Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở. Với số lượng
tham gia đông đảo như vậy, Công đoàn Cơ sở Kienlongbank đã thành
lập Ban tổ chức cùng các Phòng Marketing và Hành chánh quản trị
gấp rút lên kế hoạch tổ chức với sự phân công rõ ràng, cụ thể. Tất cả
các thành viên đều xem “Hội thao Kienlongbank 2018” thực sự là đứa
con tinh thần mà Ban tổ chức chắt chiu tất cả tình cảm và tâm huyết
vào đó. Ngoài việc tổ chức sắp xếp việc lưu trú, di chuyển và ăn ở cho
tất cả các thành viên tham gia để mang đến sự chuẩn bị chu đáo nhất
trước thềm diễn ra Hội thao, có lẽ việc thành công lớn nhất mà Ban tổ
chức đã làm được đó là cách tổ chức vận động hơn 500 nhân sự cùng
hòa chung vào ngày Hội với màu cờ sắc áo mang thương hiệu của
Kienlongbank khi tham gia vào các hoạt động team building cũng như
các đội thi đấu thể thao đã diễn ra một cách văn minh nhất mà không
xảy ra cuộc “chạm trán, ẩu đả” nào.
Gác lại những khó khăn và thách thức khi tổ chức Hội thao năm 2018,
tất cả những thành viên trong Ban tổ chức đều mỉm cười hài lòng về
những gì mình đã đem lại trong Hội thao năm nay. Và sau tất cả, những
người con của mái nhà chung Kienlongbank tiếp tục quay về với công
việc hiện tại, và mong rằng “máu” hăng say và nhiệt huyết trong công
việc cũng như tình đoàn kết, sự hợp tác của CB, NV Kienlongbank sẽ
luôn được duy trì và cuồng nhiệt như tinh thần thể thao đã thể hiện
trong Hội thao năm 2018 vừa qua.

. Ban biên tập tổng hợp
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Những ngày cuối năm, hòa trong cái không khí se lạnh của
những cơn gió mùa, đường phố như vui tươi nhộn nhịp hẳn lên
bởi những ánh đèn lấp lánh, những cây thông noel rực rỡ báo
hiệu năm 2018 sắp kết thúc. Tháng 12, tháng cuối năm, không
khí làm việc trở nên hối hả và nhộn nhịp ở khắp mọi nơi. Và tại
Kienlongbank, không khí tất bật hăng say trong công việc được
lan tỏa đến từng Phòng/Ban, đơn vị kinh doanh và từng nhân
viên. Bản tin kienlongbank số 53 xin được chia sẻ đến bạn đọc
không khí làm việc nhộn nhịp trong những ngày cuối năm tại
một số Phòng, Ban, Trung tâm của Kienlongbank.

PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Làm việc hết công suất để hoàn thành chỉ tiêu

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 12, Phòng Kiểm soát nội bộ luôn làm việc
hết công suất trong sự tất bật. Là Phòng chức năng thuộc Khối Giám sát và rủi
ro, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chúng tôi là thường
xuyên kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh nhằm sớm phát hiện
những sai sót, rủi ro tiềm ẩn để kịp thời cảnh báo, lưu ý đơn vị chỉnh sửa,
khắc phục, có những giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa những
rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm hoạt động của Ngân hàng được an toàn và
hiệu quả.
Công việc của chúng tôi trong những tháng cuối năm 2018 còn có một
nhiệm vụ rất quan trọng là phải hoàn thành việc rà soát để sửa đổi, bổ
sung quy chế, quy trình, quy định của Phòng Kiểm soát nội bộ theo Thông
tư 13/2018. Với chủ trương của Ban lãnh đạo về kế hoạch mở rộng mạng
lưới và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo
hướng phát triển tín dụng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng, yêu
cầu đòi hỏi đội ngũ kiểm soát nội bộ cũng phải nâng lên về kiến thức
chuyên môn nghiệp vụ. Đó là những yêu cầu cấp bách mà Phòng Kiểm
soát nội bộ đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch năm
2018, đồng thời định hướng và chuẩn bị tốt cho những công việc, nhiệm
vụ sẽ thực hiện trong năm 2019.
Ngoài đường phố, tiết trời cũng bắt đầu se lạnh báo hiệu một mùa Noel
và năm mới đã gần kề và cũng là thời điểm kết thúc năm tài chính 2018.
Với nhiều yếu tố thuận lợi, chúng tôi hoàn toàn hy vọng Kienlongbank sẽ
đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, sẽ có nhiều đơn vị vượt kế hoạch năm 2018
để nhận Cờ thi đua trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2018. Kính chúc Ban
lãnh đạo và toàn thể thành viên trong đại gia đình Kienlongbank một mùa
Noel an bình và một năm mới hạnh phúc.
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Rộn ràng những
ngày cuối năm

PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP
Con số nói lên hiệu quả cả năm
Nói đến Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là nói đến công
việc thường xuyên tiếp xúc với các con số, các báo
cáo. Đặc biệt, công việc của Phòng chúng tôi càng tất
bật hơn khi kết thúc quý III. Chúng tôi gọi vui quý IV
là “mùa kế hoạch”. Vì đây là thời gian chúng tôi tất bật
chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm mới và
đôn đốc đơn vị “chạy nước rút” để về đích trong cuộc
đua thực hiện các chỉ tiêu được giao trong năm. Bởi
kết quả hoạt động của mỗi đơn vị là mảnh ghép tạo
nên bức tranh lớn cho kết quả hoạt động của toàn hệ
thống. Vì vậy, Phòng chúng tôi luôn nỗ lực hết mình
với tôn chỉ “làm hết việc chứ không phải làm hết giờ”
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PHÒNG NHÂN SỰ: Trân quý từng khoảnh khắc
Khi ngoài trời đang rộn ràng chào đón những cơn gió se
lạnh đầu mùa, thỉnh thoảng là một vài cơn mưa còn sót
lại, đâu đó là hình ảnh trưng bày đầy sắc màu, phố xá được
trang hoàng để chào đón giáng sinh và một năm mới sắp
đến, thì không khí làm việc tại Phòng Nhân sự chúng tôi
cũng rộn rã không kém. Mà dường như, đó là một nhịp
điệu quen thuộc của tất cả anh chị em thành viên trong
phòng những ngày cuối tháng, cuối năm.
Thời điểm này cũng là lúc Kienlongbank hân hoan chào
đón thành viên mới thứ 134 của Kienlongbank, đơn vị thứ
17 trong kế hoạch mở mới của năm 2018. Phòng Nhân sự
thật vinh dự khi được đồng hành để hoàn thành kế hoạch
tuyển dụng và bố trí nhân sự kịp thời cho Đơn vị mới. Được
sự quan tâm của Ban Lãnh đạo, ngoài các chế độ hiện hữu,
Phòng Nhân sự đã tham mưu và trình duyệt các chính sách
phù hợp nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ cho nhân sự đến công tác tại các Đơn vị mới này. Và thời điểm này cũng là lúc
Phòng Nhân sự tập trung cao độ hơn nữa cho việc bình xét khen thưởng, xây dựng các dự án mới, kế hoạch hành động
năm 2019.
Không dừng lại ở kết quả mà tập thể đã cùng nỗ lực đạt được, chúng tôi vẫn luôn phấn đấu từng ngày, trân quý từng
khoảnh khắc cùng nhau. Với tinh thần phục vụ khách hàng nội bộ một cách tốt nhất, Phòng Nhân sự luôn sát cánh và
hỗ trợ, các đơn vị hết khả năng của mình. Nếu có dịp ghé thăm Phòng, các bạn sẽ thấy được một không khí làm việc tập
trung nhưng không kém phần sôi nổi, lúc cần thiết là bàn tán rôm rả, lúc tập trung thì chỉ nghe tiếng thở và âm thanh bàn
phím máy tính. Vì tất cả tâm niệm tạo ra được môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết và sẻ chia thì mọi khó khăn, trở ngại
nào cũng sẽ có cách vượt qua. Với đội ngũ nhân sự trẻ, khát vọng và nhiệt tâm, chúng tôi đã tạo “slogan” của riêng mình
“Phòng Nhân sự, làm phải chất!”, đây cũng là động lực giúp tập thể luôn đồng hành cùng nhau.
Trongkhông khí rộn ràng những ngày cuối năm, với niềm tin Kienlongbank ngày càng phát triển vững mạnh, Phòng Nhân
sự sẽ luôn làm việc hết mình bằng cái tâm, hỗ trợ đơn vị để đơn vị hoạt động hiệu quả, đạt kỳ vọng hoàn thành vượt bậc
kế hoạch được giao. Kính chúc Ban Lãnh đạo, anh chị em cán bộ, nhân viên và cộng tác viên tín dụng cùng gia đình một
mùa giáng sinh an lành, ấm áp và năm mới, đạt thắng lợi mới!

TRUNG TÂM THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC: Có hôm phải làm việc đến 22 giờ đêm

để phục vụ tốt nhất cho các Đơn vị Kinh doanh với
hy vọng góp phần vào thành công chung của toàn
hệ thống.
Thời điểm cuối năm, khi mọi người cùng nỗ lực làm
việc hết năng suất để hoàn thành các công việc được
giao, chúng tôi cũng hân hoan, mong chờ Quyết định
giao kế hoạch sẽ được gửi đến cho các anh chị lãnh
đạo Đơn vị đúng hạn và chúc các Đơn vị hoàn tất xuất
sắc các chỉ tiêu được giao.

Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, “lượng điện”
chuyển tiền qua Trung tâm Thanh toán Quốc tế và Trong nước
(Trung tâm Thanh toán tăng rất nhiều lần so với ngày thường, ai ai
cũng tất bật để hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh hoàn thành kế hoạch
2018. Tập thể Trung tâm Thanh toán luôn làm hết việc, chứ không
tính hết giờ, sớm nhất là 18 giờ 30 còn thường xuyên làm đến 22
giờ đêm để khắc phục sự cố đường truyền hoặc giải quyết hết tất
cả điện chuyển tiền trong ngày. Không vì vậy mà mọi người cảm
thấy mệt mỏi, ngược lại tất cả chúng tôi đều làm việc với tinh thần
rất nhiệt huyết vì chúng tôi biết các Đơn vị kinh doanh còn vất vả
hơn chúng tôi rất nhiều lần để tìm kiếm và thu hút được khách
hàng sử dụng dịch vụ thanh toán của Kienlongbank như hiện nay.
Chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, phải làm thế nào để
điện chuyển tiền trong, ngoài nước đi và đến đúng nơi, đúng yêu cầu. Các nghiệp vụ thanh toán quốc tế được xử lý thật nhanh sao cho
khách hàng có thể tin tưởng, hài lòng và tiếp tục sử dụng lâu dài dịch vụ của Kienlongbank .
Chúng tôi quyết tâm nỗ lực hơn nữa, cùng góp sức với toàn hàng nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và tiếp tục
nâng cao chất lượng mảng dịch vụ của Ngân hàng ngày càng phát triển, đúng như tinh thần của câu Slogan “Ngân hàng Kiên Long Sẵn lòng chia sẻ”.
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PHÒNG MARKETING: Luôn luôn sẵn sàng!
Phòng Marekting là đơn vị thuộc Khối hỗ trợ nên tinh thần
luôn luôn sẵn sàng xông pha mọi mặt trận, đâu cần là có
Marketing. Thời khắc Kienlongbank sắp khép lại năm 2018
để chào đón năm 2019 với nhiều kỳ vọng, mục tiêu và kế
hoạch tăng trưởng mới, các thành viên “họ nhà Mar” rất vui
mừng khi góp phần vào kết quả năm 2018 của Ngân hàng:
Tổ chức 17 sự kiện khai trương đơn vị mới; Tổ chức 6 sự kiện
khánh thành trụ sở; Ra mắt thẻ tín dụng JCB; “Chạy” 3 chương
trình khuyến mại lớn dịp Tết, Hè và tri ân khách hàng; Hoàn
thiện bảng hiệu tại 23 trụ sở mới trước ngày khai trương hoạt
động; Tiếp nhận và giải đáp hàng triệu cuộc gọi đến Hotline...
Tất cả công việc đều được chúng tôi gói gém tình cảm, nhiệt
huyết và tinh thần trách nhiệm theo cùng.
Trong số 24 nhân viên Phòng Marketing một nửa nhân sự
phải hoạt động 24/24. Làm việc mỗi ngày, mỗi phút, mỗi
giây, người cũng như “máy” và máy cũng như người lúc nào cũng phải “Open” 24/24. Chúng tôi cũng là các thành viên thuộc Bộ phận
Dịch vụ khách hàng. Những thời khắc giao mùa chuyển giao giữa năm cũ, năm mới nhưng Bộ phận Dịch vụ khách hàng luôn nhận thức
rất rõ việc sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ giao dịch nào của khách hàng khi gọi đến Hotline 19006929, email, facebook, hay chat trực tuyến trên
website Kienlongbank.
Thời khắc giao mùa đã đến! Chào đón năm mới đã sang! Kính chúc Ban Lãnh đạo, toàn thể anh, chị, em nhân viên Kienlongbank cùng gia
đình lời chúc: “Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng
cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.”

Q

uý độc giả đã được dạo một vòng quanh không khí làm việc của các Phòng/Ban/Trung tâm tại Hội sở,
còn tại các đơn vị kinh doanh, không khí làm việc như thế nào? Thời điểm cuối năm là khoảng thời
gian tất bật, là giai đoạn nước rút để các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018. Hãy tiếp
tục cùng Bản tin Kienlongbank ”gõ cửa” các đơn vị kinh doanh tại 03 miền Bắc – Trung – Nam nhé!

KIENLONGBANK KIẾN AN (HẢI PHÒNG)
Thành phố Hoa phượng đỏ nhẹ nhàng những ngày đông
Để không phải “chạy nước rút”, “giảm áp lực”, “tạo kết quả
bền vững” cho các chỉ tiêu kinh doanh những tháng cuối
năm. Ngay từ đầu năm 2018, Ban giám đốc đã đề ra kế
hoạch hành động, giải pháp cụ thể cho từng tuần, từng
tháng, từng quý và phải hoàn thành cả năm trước ngày
15/12/2018. Kế hoạch hành động được xây dựng chi tiết,
tỉ mỉ và được gửi đến từng CB, NV. Mảng phân khúc khách
hàng được định hình chi tiết với từng tỷ trọng lớn nhỏ
theo mức độ quan trọng ưu tiên, điểm mạnh, điểm yếu
của mỗi CB, NV. Ban giám đốc luôn coi trọng “nền tảng
cho mọi thành công chính là sức mạnh nguồn nhân lực
nội tại”, vì vậy, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nhằm truyền lửa các giá trị cốt lõi “Tâm - Tín
- Kiên - Xanh” đến với đội ngũ CB, NV Kiến An. Các thành viên tại Đơn vị luôn xem Ngân hàng là gia đình
thứ hai, luôn tận tụy, hy sinh, bền chí và quyết tâm vì một mục tiêu chung.
Chặng đường kết thúc năm tài chính không còn dài, tại mỗi cuộc họp giao ban, Ban giám đốc cùng CB,
NV đều cân nhắc mục tiêu chiếm tỷ trọng lớn, trọng tâm ưu tiên làm trước, tận tâm chăm sóc khách hàng
cũ, đề xuất giải pháp tìm kiếm phát triển nhiều khách hàng doanh nghiệp mới trên địa bàn thông qua
các Hiệp hội, showroom, VCCI, BNA… nhằm bán chéo nhiều sản phẩm dịch vụ, tăng doanh thu thu hút
nguồn vốn giá rẻ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2018.
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KIENLONGBANK AN NHƠN (BỊNH ĐỊNH)
Sức ấm của công việc nơi miền Trung
nắng gió xua tan lạnh giá mùa đông
Thời điểm này, chặng đường hoạt
động kinh doanh năm 2018 của
Kienlongbank dần sắp về đến đích.
Đây cũng là lúc Ban giám đốc và
tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank
An Nhơn cố gắng nỗ lực hết mình,
quyết tâm hoàn thành kế hoạch
kinh doanh năm 2018. Hoạt động
tín dụng tại Đơn vị luôn được quan
tâm chú trọng và có phương án, kế
hoạch cụ thể. Phòng Tín dụng của
Kienlongbank An Nhơn cũng lên
kế hoạch cụ thể, như: Tiếp thị,
chăm sóc thị trường đã phát triển
và mở rộng thị trường tiềm năng, khu quy hoạch dân cư mới, tiếp
cận các hộ kinh doanh cá thể, địa bàn lân cận đang phát triển xây
dựng, sửa chữa nhà ở vào những ngày cuối năm tăng lên, tiếp cận
từng hộ gia đình để thấu hiểu nhu cầu mong muốn của khách hàng
để cung cấp giải pháp tốt nhất. Bên cạnh đó, trên địa bàn An Nhơn
có nhiều làng nghề truyền thống như: làng nghề rượu bàu đá, làng
nghề tiện gỗ mỹ nghệ, làng nghề trồng mai, làng nghề nón lá ....
những sản phẩm này vào dịp Tết Nguyên đán nhu cầu rất cao vì thế
Phòng Tín dụng đã tiếp cận khách hàng có nhu cầu vay vốn để phát
triển, mở rộng quy mô sản xuất. Những ngày cuối đông sang Xuân
cũng là lúc các doanh nghiệp, làng nghề và các hộ kinh doanh cần
nhiều hơn sự hỗ trợ, quan tâm và giải pháp từ Ngân hàng. Do vậy,
tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank An Nhơn luôn cố gắng hết sức lực
và tâm huyết để mang đến giải pháp tài chính thích hợp nhất cho
khách hàng.
Với sự đồng lòng nỗ lực quyết tâm và tâm huyết với công việc,
Kienlongbank An Nhơn tin rằng đơn vị sẽ hoàn thành kế hoạch kinh
doanh 2018 từ đó tạo bước đệm để phát triển trong năm 2019, góp
phần cùng với sự phát triển bền vững của đại gia đình Kienlongbank
trong tương lai.

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK BUÔN HỒ (ĐẮK LẮK)
Đông về trên đất Tây Nguyên - tất bật
trong những êm đềm
Mùa cuối năm ở Tây Nguyên là mùa của sức sống khi rừng
cao su bắt đầu thay lá, những ngọn đồi cà phê đến mùa
trổ bông, những bông hoa trắng khiết mang theo một
mùi hương đặc trưng riêng có của núi rừng Tây Nguyên.
Và ở thời điểm này, Kienlongbank Buôn Hồ cũng đang
tất bật để hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của năm
2018. Ban giám đốc và từng thành viên của đơn vị đều nỗ
lực hết mình để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm.
Bước vào những ngày cuối năm, không khí làm việc lại
thêm rộn ràng, tất bật bộn bề, thế nhưng, ai ai cũng đều
tươi cười rạng rỡ với một quyết tâm cao hoàn thành kế
hoạch.
Mỗi ngày khi bắt đầu vào vị trí công việc, chúng tôi
đều nhìn thấy con số ngày đếm ngược hết năm hiện
trên màn hình máy vi tính. Thời gian còn lại ngày
càng ngắn, nếu chúng tôi không nỗ lực, không cố
gắng thì sẽ không hoàn thành được các chỉ tiêu kinh
doanh mà đơn vị đã cam kết với Ban điều hành.
Kienlongbank Buôn Hồ tin rằng, với sự quyết tâm
của Ban giám đốc và tập thể CBNV, đơn vị sẽ hoàn
thành các chỉ tiêu kinh doanh và mang về những
thắng lợi, góp phần vào sự thành công chung của
Kienlongbank trong hoạt động kinh doanh năm 2018.

KIENLONGBANK AN THỚI (PHÚ QUỐC)
Niềm tin chiến thắng với 03/4 chỉ tiêu chính đã
hoàn thành kế hoạch năm 2018.
2018 là năm có tình hình
diễn biến khá phức tạp tại địa
phương. Thị trường bất động
sản của địa phương phát triển
nóng, phản ứng tiếp cận đầu
tư, kinh doanh của người dân
còn chậm. Đứng trước những
khó khăn này, Đơn vị đã chủ
động thực hiện các biện pháp
kinh doanh hiệu quả để hoàn
thành kế hoạch năm 2018 và làm tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch
năm 2019. Quyết liệt giữ ổn định khách hàng cũ, tranh thủ tiếp cận khách
hàng mới từ nhiều nguồn khác nhau mà đặc biệt là khách hàng có nhu
cầu vay vốn để kinh doanh trong những tháng cuối năm.
Đến hiện tại, điều đáng mừng là 3/4 chỉ tiêu chính của đơn vị đều vượt
xa kế hoạch năm 2018. Đây sẽ là động lực để đơn vị hoàn thành chỉ tiêu
còn lại của kế hoạch kinh doanh trước khi kết thúc năm tài chính 2018.

Thời điểm cuối năm luôn là vậy, tất bật
nhưng lại mang đến cho mỗi người chúng
ta những cảm xúc thật rộn ràng. Và cảm
xúc hân hoan hơn nữa chính là gặt hái
được những thành quả từ sau những cố
gắng, nỗ lực bằng hết nhiệt huyết của
từng CBNV, CTV Kienlongbank.

www.kienlongbank.com
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TẢN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
CÙNG KIENLONGBANK
Trong suốt 365 ngày, mỗi chúng ta chắc chắn sẽ đều có nhiều cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố. Nhưng mọi thứ
rồi cũng đã qua, mọi người đều có những trải nghiệm thú vị với nó. Một năm mới lại sắp đến, chúng ta lại
cùng tiếp tục với 365 ngày học tập, làm việc mới. Hãy cùng lắng nghe các thành viên trong mái nhà chung
Kienlongbank chia sẽ về cảm xúc của những ngày cuối năm cũng như những kế hoạch, dự định trong năm
mới 2019 này nhé!

“Có khi nào bạn cảm nhận mình còn thiếu một điều gì đó rất quan “Đón chào tháng 11 là những cơn mưa và bầu không khí se lạnh
trọng, phải chăng đó là những lúc cần được chia sẻ chân thành và
trải lòng mình ra, một phút để nhìn lại mình, để thanh thản, để trở về
với chính mình.
Trong 365 ngày qua chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt
thấy thanh thản. Dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng
đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là chan chứa, là bình
yên. Hãy dừng lại một tý, hít thở, cảm nhận và nếm vị hạnh phúc của
hiện tại.
Con đường dẫn đến hạnh phúc, thành công không ở đâu xa mà
ngay chính trong con người chúng ta. Tất cả những gì bạn cần lúc
này, trong ngày cuối năm này, là một khoảng lặng để nhìn lại một
năm đã qua, hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất trong
một năm qua.
Năm 2018, một năm thật đặc biệt với Kienlongbank Đồng Nai. Vào
ngày 10/8/2018, cảm giác hồi hộp, mong chờ, và mọi thứ dường
như vỡ òa với tập thể với Chi nhánh khi Cô Phan Thị Ngọc Hoa, là
Khách hàng đầu tiên may mắn trúng Giải Nhất – Giải “Xe Bình An”
trong Chương trình khuyến mại “Hè rộn ràng – Ngập tràn quà tặng”.
Cảm xúc vui mừng ấy thật khó quên với tôi, đồng nghiệp và cô Hoa
trong ngày trao thưởng chiếc xe SH 125i ABS cho Cô được tổ chức tại
Kienlongbank Đồng Nai.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, Kienlongbank Đồng Nai hân hoan khai
trương thêm 2 đơn vị: Phòng giao dịch (PGD) Long Khánh và PGD
Long Thành. Ngôi nhà nhỏ Kienlongbank Đồng Nai nay đã trở thành
một đại gia đình thật ấm cúng và sum vầy với 66 thành viên.
Trước thềm năm mới 2019, tôi luôn mong ước cho những điều tốt
đẹp sẽ đến với mình, với gia đình, với đồng nghiệp, với Thành phố
nhỏ xinh đẹp này. Mong cho những bình yên sẽ rải lối trên mọi nẻo
đường tôi đi”.
· Trương Thị Huỳnh Chi – CN Đồng Nai
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Một năm 365 ngày tưởng chừng dài lắm mà tới đây thôi cũng sắp
khép lại rồi. Một năm với bao nhiêu bộn bề của công việc, của sự cố
gắng và cả những trải nghiệm của một người trẻ như tôi. Rồi chợt
nhận ra, đời người cũng như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng
không phải thẳng; thấy uốn khúc không phải là cong; thấy ngược
dòng nhưng luôn xuôi chảy…Một năm sắp qua đi với nhiều cung
bậc cảm xúc thật đặc biệt, niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, thành
công và thất bại giữa những điều đã làm được cùng bao dự định
dang dỡ. Sống và làm việc dưới mái nhà chung Kienlongbank gần
một năm, thời gian gắn bó tuy chưa dài nhưng cũng đủ để cảm nhận
được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đoàn kết, giúp đỡ của các
đồng nghiệp đủ để cho tôi tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Những điều tưởng chừng nhỏ bé đó đã góp phần làm nên thương
hiệu của Kienlongbank, nơi hội tụ những con người giàu nhiệt huyết
cống hiến hết sức mình cho sự phát triển chung của Ngân hàng.
Thời gian không giống như một cuốn băng cát sét có thể tua đi,
tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng ta có thể bấm nhanh hay
chậm tùy thời điểm để cảm nhận được những giây phút đặc biệt
nhất đến với cuộc đời mình. Năm 2019 sắp đến, hãy tua nhanh
những giây phút chất lượng nhất để tạo nên khoảnh khắc rực rỡ cho
Kienlongbank và mỗi chúng ta".

của buổi sáng, báo hiệu “Sắp đến Tết rồi”. Hình như tâm trạng của
mọi người có vẻ vui hơn trong những ngày này.

Cũng như bao người khác, cứ nghe đến từ “Tết” là tôi lại có hai tâm
trạng trái ngược nhau: hồ hởi mong mỏi và… sợ Tết. Tết đến là lại
được sum vầy cùng gia đình, người thân, được sắm sửa, trang trí nhà
cửa và được mua quần áo đẹp. Nhưng càng lớn thì tôi lại thấy sợ vì
có rất nhiều điều phải lo và rất nhiều áp lực bủa vây, nhất là áp lực
mang tên “chỉ tiêu”.
Trong suốt 10 tháng vừa qua, Phòng Kế toán - Ngân quỹ nói riêng và
toàn thể các anh chị em của Kienlongbank Sài Gòn nói chung luôn
nỗ lực hết mình để mong đem lại kết quả cao nhất cho năm 2018.
Điều cần thiết của tôi lúc này là cố gắng nỗ lực chạy nước rút về đích
trong 2 tháng còn lại và định hướng cho tương lai, để năm 2019 sẽ
phải phát triển hơn 2018, góp phần nhỏ của mình vào sự phát triển
toàn diện của Kienlongbank.

· Phạm Văn Hoàng – P. PC&XLN

Chúc cho toàn thể các Đơn vị kinh doanh Kienlongbank đạt được chỉ
tiêu đề ra của năm 2018. Chúc cho Kienlongbank luôn phát triển và
luôn có được tín nhiệm từ khách hàng!”

“T

háng 12 đến mang theo trong lòng mỗi người những cảm xúc
thật lạ. Đó là thứ cảm xúc hối hả tất bật để thực hiện những việc
trong năm còn dang dở, là cảm giác vui mừng, háo hức một mùa
giáng sinh đang tới và mong chờ, hi vọng cho một năm mới sắp đến
với nhiều điều đang đón đợi.
Hòa chung cùng nhịp sống hối hả đó, tất cả các cán bộ, nhân viên
của Kienlongbank Cầu Giấy đều tất bật trong công việc thường ngày.
Tuy công việc có nhiều hơn những dịp khác trong năm, nhưng trên
nét mặt mỗi người đều rạng rỡ vui mừng. Ai nấy đều nhiệt tình, hồ
hởi mong sao có thể góp chút sức nhỏ của mình để khách hàng cảm
thấy hài lòng nhất. Mọi người luôn động viên nhau cùng cố gắng để
hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra trong năm 2018. Qua
đó đặt nền tảng tốt nhất để cùng nhau thực hiện kế hoạch trong
năm tới.
Đây cũng là dịp cuối năm đầu tiên tôi được chính thức làm việc tại
mái nhà chung Kienlongbank. Mỗi giờ phút trôi qua, tôi luôn tâm
niệm rằng mình phải luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để
hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua đó tôi cũng muốn gửi lời
cảm ơn sâu sắc tới các Anh, Chị tại Kienlongbank Cầu Giấy trong
suốt một năm qua đã kèm cặp, giúp đỡ tôi trong những ngày đầu
ở Kienlongbank. Cũng là lời tri ân sâu sắc mà tôi muốn gửi đến tất
cả các Quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi
trong một năm vừa qua. Rất mong với sự nỗ lực của chúng tôi nói
riêng và toàn thể Kienlongbank nói chung sẽ mang lại những sản
phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý khách hàng!”
· Trần Thị Lan Anh – PGD Cầu Giấy

· Khúc Hồ Châu Yến – CN Sài Gòn

"Sài Gòn không có 04 mùa rõ rệt như Hà Nội. Sài Gòn không có cái

rét căm căm, chẳng có hoa sữa ngào ngạt và cũng không có hè oi ả
nóng rít người của miền Bắc. Sài Gòn cuốn hút người lạ đến Thành
phố bằng thời tiết đỏng đảnh nắng nắng – mưa mưa, nắng vội vàng
và mưa đến rồi đi thật bất chợt. Sống và làm việc ở Sài Gòn tôi thích
nhất thời tiết của những ngày cuối năm, bởi có những buổi sớm mai
từ nhà đến văn phòng với tiết trời se lạnh, sự hối hả hằng ngày dường
như dịu lại, lòng người dường như cũng xuôi theo những dòng cảm
xúc miên man.

“V

ừa khoe đăng ký thi bơi Hội thao, bạn bè ngạc nhiên hỏi "Cuối năm rảnh lắm à?". Chỉ cười đáp "Ngồi
nhiều, yếu quá, bơi cho khỏe!". Ngân hàng tổ chức khám sức khỏe, thấy ai cũng tranh thủ "Khám nhanh
còn về làm!", mặt tưng tửng đáp "Cả năm uống bia, cuối năm khám đi để biết có phải uống thuốc thay bia
chưa!". Cuối tháng họp phòng, Sếp nhẹ giọng nhắc nhở 5S, tủm tỉm nhìn nhau cười “Sếp tâm lý, nhân viên
nhất trí <3”. Cuối tuần về quê đưa mẹ đi chùa. Mẹ nói “Sao không trên đó lo làm, về tốn cơm mẹ”, chỉ nũng
nịu đáp “Tim con hết pin, về nhà xin chút năng lượng yêu thương mà mẹ!”. Thế đấy, cuối năm là thời điểm
dễ vắt kiệt bản thân mình nhất, nếu không tự cân bằng cảm xúc và làm mới mình thì dễ mà đuối sức trong
chặng đua về đích. Sức khoẻ, yêu thương và một cái bàn làm việc sạch sẽ, gia vị cho những ngày cuối năm
đơn giản là thế!”
· Nguyễn Bá Thảo – P. Nhân sự

www.kienlongbank.com

31

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

Đón giáng sinh 2018
KIENLONGBANK BÌNH THỦY

Tháng 12 về, khắp các phố phường được trang hoàng rạng rỡ bằng những ánh
đèn nhấp nháy đủ màu sắc sặc sỡ, ông già Noel và các chú tuần lộc được khoác
lên mình những chiếc áo mới để chuẩn bị chào đón một mùa Giáng sinh an
lành. Tại Kienlongbank, trong những ngày này, 134 đơn vị trong toàn hệ thống
Ngân hàng từ Bắc vào Nam đã hoàn tất các khâu trang trí cho mùa Giáng sinh
năm nay và đón khách hàng đến giao dịch. Mong rằng, sẽ mang đến cho Quý
khách hàng không khí rộn ràng nhất khi đến giao dịch với Ngân hàng chúng tôi
trong mùa Giáng sinh này. Hãy cùng Bản tin Kienlongbank dạo một vòng để
xem hình ảnh trang trí của đơn vị như thế nào nhé!
KIENLONGBANK MỎ CÀY NAM

KIENLONGBANK SÀI GÒN

KIENLONGBANK CHÂU ĐỐC

KIENLONGBANK LẠCH TRAY

KIENLONGBANK GÒ VẤP

KIENLONGBANK HẬU GIANG

KIENLONGBANK NGÔ GIA TỰ

KIENLONGBANK TRÀ VINH

KIENLONGBANK LONG MỸ

KIENLONGBANK BA TRI
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KIENLONGBANK Ô MÔN

KIENLONGBANK LONG THÀNH
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« Trần Ngọc Vương
Nhóm trưởng CTV - Kienlongbank Tân Lập (Đắk Lắk)

“Cộng tác cùng phát triển”
Cùng thi đua để cùng nhau phát triển bản thân

C

hương trình thi đua “Cộng tác cùng phát triển” là một chương
trình hay và ý nghĩa, tạo động lực cho CTV phấn đấu phát triển
công việc trả góp ngày. Việc tìm kiếm một khách hàng tốt là điều
không đơn giản. Và để đạt được tiêu chí của chương trình đề ra
lại càng khó hơn, tuy nhiên với kinh nghiệm của bản thân và sự
hỗ trợ từ các anh em trong nhóm, tôi đã hoàn thành và đạt giải
cao trong chương trình và nhận được chuyến du lịch nước ngoài
từ Kienlongbank. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời
của tôi. Tôi đã rất vui và háo hức, suốt chuyến đi là những trải
nghiệm đầy thú vị, được mở mang tầm mắt về một đất nước
được mệnh danh là sạch sẽ nhất thế giới.

Năm 2018, Kienlongbank tổ chức chương trình thi đua nội bộ dành cho cộng tác viên tín dụng (CTV)
mang tên “Cộng tác cùng phát triển”. Chương trình đã nhận được quan tâm tham gia hưởng ứng tích cực
từ các CTV và kết quả chương trình cũng mang lại nhiều niềm vui cho mỗi CTV tham gia. Ngoài việc
đóng góp rất lớn vào kết quả kinh doanh của toàn hệ thống, thì mảng tín dụng thông qua CTV đã trở
thành sản phẩm thế mạnh của Kienlongbank suốt thời gian qua. Từ sự ghi nhận, biểu dương, khen thưởng
của Ngân hàng, đội ngũ CTV luôn cảm thấy là một phần không thể thiếu của Kienlongbank. Hãy cùng
lắng nghe những chia sẻ từ các CTV đạt thành tích cao trong các quý vừa qua và những trải nghiệm sau
chuyến đi du lịch.

Có được phần thưởng từ chương trình này là điều vô cùng quý
giá với tôi. Mong rằng sau chương trình này sẽ có nhiều chương
trình tương tự để anh em chúng tôi có dịp hội ngộ cùng nhau. Có
thể giải thưởng thấp hơn nhưng niềm vui chính là được giao lưu
gặp gỡ với các anh em CTV của hệ thống.

» Anh Võ Hoàng Việt
CTV - Kienlongbank Hòn Đất (Kiên Giang)

T

ôi thật sự rất vui và vinh dự khi nhận được phần thưởng là
chuyến du lịch đi Singapore của Ban lãnh đạo Kienlongbank.
Tôi đã được trải nghiệm thực tế về vẻ đẹp thiên nhiên, kiến
trúc cơ sở hạ tầng hiện đại, đẳng cấp, …. và nếp sống văn minh
cùng con người ở Đảo quốc sư tử, nơi được mệnh danh là đất
nước xinh đẹp và sạch sẽ nhất thế giới. Với riêng tôi, đây là
chuyến đi du lịch tuyệt vời, nhiều ý nghĩa và vô cùng hữu ích,
là dịp để giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau
giữa các đồng nghiệp. Đồng thời, chương trình thi đua và giải
thưởng mà Ngân hàng cho chúng tôi đã tiếp lửa, làm động
lực cho tôi nói riêng và tất cả anh chị em đang công tác tại
Kienlongbank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một lần
nữa, xin cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Ban lãnh đạo đã
dành cho đội ngũ CTV Kienlongbank.
» Anh Nguyễn Quốc Dũng
Tổ trưởng CTV - Kienlongbank An Giang

Đ

ến với công việc CTV trả góp ngày qua một người em giới
thiệu, tôi thấy được nghề này khá phù hợp, thuận lợi nên tôi đã
quyết định theo đuổi nó suốt mấy năm qua. Người ta thường nói
“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, thà chuyên tâm làm một công
việc cho tốt sẽ thu được kết quả cao thôi.
Tính tới thời điểm hiện tại, tôi đang quản lý một nhóm CTV tín
dụng gồm 49 anh, em. Số lượng CTV tín dụng không phải là vấn
đề quá khó khăn, vì tôi có tổ phó và nhóm trưởng sẵn sàng hỗ trợ
hết mình. Tôi là một người luôn hết lòng vì công việc, nên luôn
cố gắng làm sao để công việc của mình và các anh/em trong tổ
cùng phát triển. Đối tượng khách hàng của chúng tôi thường là
những người làm kinh doanh, buôn bán. Để có thể cho vay một
khách hàng, tôi và các anh em thường tìm gặp khách hàng để
trao đổi, để thấu hiểu và chia sẻ cùng với khách hàng.
Khi nhận thông báo về chương trình thi đua “Cộng tác cùng phát
triển”, tôi cảm thấy rất hào hứng, vì đây sẽ là cơ hội để mỗi CTV
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nỗ lực cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức để lập thành tích. Sau
những nỗ lực, tôi đã là một trong những CTV xuất sắc nhất được
tuyên dương trong Quý I & Quý II. Với chuyến du lịch Singapore
vừa rồi, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã quan tâm và hỗ trợ nhiệt
tình anh em CTV, từ việc ăn uống, di chuyển, tất cả đều được
Kienlongbank chuẩn bị chu toàn cho các thành viên trong đoàn.
Tôi cùng các anh/ em trong đoàn đã đi tham quan rất nhiều nơi
danh lam thắng cảnh của Singapore. Chuyến đi đã giúp cho tôi
cũng như các thành viên khác có được khoảng thời gian thư giãn,
tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống và trên hết là cảm
giác hạnh phúc khi đó là phần thưởng từ kết quả lao động của
chúng tôi. Chúng tôi rất vui và rất cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân
hàng đã tổ chức chương trình thi đua này để anh em CTV có cơ
hội phấn đấu, thi đua nhận được những giải thưởng cao từ Ngân
hàng. Và đặc biệt hơn nữa, chính là sự ghi nhận của Ban lãnh đạo
Kienlongbank đối với CTV tín dụng. Tôi cũng mong rằng, trong
thời gian tới, Ban lãnh đạo Kienlongbank tiếp tục có những chính
sách cũng như những chương trình thi đua như vậy dành cho đội
ngũ CTV. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, mang về những kết quả
tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

« Anh Bùi Mỹ Thiện
Tổ trưởng - Kienlongbank Đồng Tháp

G

ắn bó với Kienlongbank đã 10 năm, gặp không ít trở ngại khó
khăn trong quá trình công tác, nhưng bằng sự động viên và hỗ
trợ kịp thời từ Ban Giám đốc đơn vị, tôi như có thêm niềm tin và
sức mạnh để hoàn thành công việc của mình. Suốt một thập kỷ
làm việc với Kienlongbank tôi luôn chọn chữ tâm làm đầu trong
công việc của mình như triết lý của ngân hàng là Tâm - Tín - Kiên
- xanh và phương châm sẵn lòng chia sẻ. Ngân hàng luôn quan
tâm từ mỗi CB, NV, CTV cho đến khách hàng. Riêng với anh em
CTV chúng tôi, chương trình thi đua “Cộng tác cùng phát triển”
đã để lại nhiều điều thú vị. Nhất là đối với các anh em đã xuất sắc
đạt thành tích cao, chuyến du lịch nước ngoài và trong nước đã
mang đến cho các anh em những trải nghiệm tuyệt vời. Cá nhân
tôi được tham quan đảo ngọc Phú Quốc nơi được mệnh danh là
thiên đường trên mặt đất ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất thích và hài
lòng. Mong rằng Kienlongbank sẽ ngày càng phát triển hơn nữa
để thương hiệu Kienlongbank luôn được biết đến ở khắp mọi nơi.

www.kienlongbank.com

35

SÁNG TÁC

Hà Nội - Đêm Giáng sinh

HỎI - ĐÁP

Lễ No-el đã đến rồi
Phố phường rực rỡ khắp nơi rộn ràng
Hà Nội đông mới vừa sang

CÙNG
KIENLONGBANK

Mong rằng Ông đến Kiên Long

Hồ Gươm ôi đẹp biết bao!

23 năm tuổi vươn cao không ngừng

Dạo quanh, cảm nhận chất tình thủ đô
Nhà Thờ chật kín người vô
Người dân từ khắp cửa ô Hà Thành
Đến xin Đức Mẹ phước lành

Kiên Long hai tiếng tự hào
Cả năm liên tiếp tin mừng
Nhiều cơ sở mới tưng bừng khai trương
Khách hàng ai cũng mến thương
Trọn niềm tin suốt chặng đường đã qua
Chuyển tiền, thu đổi đô la
Góp ngày lãi suất thật là ưu tiên

Khách hàng: Làm thế nào để kích hoạt thẻ tín
dụng Kienlongbank?

Khách hàng: Chủ thẻ phải làm gì khi quên số PIN của thẻ khi
bị khóa?

Một lòng tương ái, lợi danh chẳng màng

Kienlongbank: Sau khi khách hàng nhận được
thẻ, Khách hàng gọi điện tới Hotline 19006929 và
trả lời các thông tin nhằm xác minh chủ tài
khoản. Thẻ tín dụng sẽ được kích hoạt và
Kienlongbank gửi SMS về số điện thoại khách
hàng đã đăng ký để thông báo kích hoạt thành
công. Thẻ tín dụng có thể sử dụng ngay tức thì
sau đó.

Kienlongbank: Nếu chủ thẻ vẫn còn nhớ mã PIN cũ thì thực
hiện lại sau 24h00 (tính từ thời gian bị khóa).

Tuần lộc chở đến gửi liền Kiên Long

Hồ Tây sóng vỗ mênh mang

Dịch vụ vượt trội đợi mong cơ mà

Nếu chủ thẻ không còn nhớ mã PIN, đến các điểm giao dịch
của Kienlongbank để đề nghị phát hành lại PIN.

Khách hàng: Điều kiện tham gia sản phẩm Tiết kiệm trực
tuyến của Kienlongbank?
Kienlongbank: Khách hàng mở tài khoản Tiền gửi thanh
toán tại Kienlongbank.

Khách hàng: Khi thanh toán mua sắm qua thẻ
tín dụng Kienlongbank Visa/JCB tại nước ngoài
và bằng ngoại tệ, chủ thẻ có phải chịu phí
không?
Kienlongbank: Có. Khách hàng chỉ trả duy
nhất 01 loại phí, đó là phí chuyển đổi ngoại tệ.
Biểu phí trên website Kienlongbank.

Khách hàng: Chủ thẻ chính của thẻ tín dụng
có thể mở bao nhiêu thẻ phụ? Và hạn mức của
thẻ phụ tối đa được bao nhiêu?
Kienlongbank: Mỗi chủ thẻ chính mở tối đa 03
thẻ phụ. Thẻ phụ được dùng chung hạn mức với
chủ thẻ chính hoặc hạn mức được chủ thẻ chính
yêu cầu, nhưng không được vượt quá hạn mức
tín dụng của chủ thẻ chính được cấp.
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Trung tâm thương mại ngập tràn

Trẻ em háo hức nhận quà
Bạn nào cũng thích Ông già Noel
Đợi chờ để được Ông khen

Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND

6

Cách 1: Tất toán trực tiếp trên Internet Banking vào các ngày
làm việc của Kienlongbank. Các ngày nghỉ, ngày lễ giao dịch
tất toán không thực hiện được. Cụ thể không được tất toán
vào các thời gian như sau:
Từ sau 16h45 các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu;

Chắc chắn ông sẽ hài lòng
Gửi tiền lại được nhận quà
Tri ân kỷ niệm thật là thích mê
Dù là mấy hộp cà phê
Tấm lòng tình nghĩa hương quê đậm đà
Mua sắm đã có Visa
JCB nữa, thả ga tiêu xài
Hết hôm nay đến ngày mai
Luôn luôn phấn đấu tương lai sáng ngời

Giáng sinh nhiều lắm ước ao

Từ Kiên Long khắp mọi nơi thân tình

Gửi nhau lời chúc ngọt ngào tình thương
Niềm vui lan tỏa muôn phương

Khách hàng: Hình thức tất toán Tiết kiệm trực tuyến

Ông mà chưa muốn tiêu tiền

Một năm học tốt, lại rèn điểm cao

Đăng ký dịch vụ Internet Banking của Kienlongbank.

Kienlongbank: Có 2 cách tất toán

3

Bầu trời sao sáng - thiên đàng trần gian
Các khu nhạc hội mở màn hát ca

5

2
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Giáng sinh cháu ước vài lời được không?
Tặng quà chúng cháu thỏa lòng ước ao

Dòng người tấp nập hòa vào giáng sinh

4

Ơi Ông già Noel ơi!

Trời se se lạnh lòng càng xuyến xao

Hàng Mã đèn sáng lung linh

1

Thư gửi Ông già Noel

Tiếng chuông vang mọi nẻo đường gần xa
Du dương bài hát thánh ca

Gửi Ông lời chúc tuyệt vời
Noel nay đẹp lung linh
Chúc nhà nhà đón Giáng sinh an lành!
· Trần Thị Kim Tuyến - PGD Cầu Giấy

Cầu Chúa ban phước nhà nhà ấm no
Cầu xin Đức Chúa ban cho
Niềm tin, tâm sáng, tự do muôn đời
Hòa bình trên khắp mọi nơi
Nụ cười hạnh phúc rạng ngời thế gian!

Hoặc từ sau 11h45 ngày Thứ Bảy;
Hoặc ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Kienlongbank.

· Trần Thị Kim Tuyến - PGD Cầu Giấy

Cách 2: Tất toán tại quầy trong giờ làm việc của Kienlongbank
trên toàn quốc.
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TUYỆT CHIÊU GIỮ ẤM
CHO NGÀY LẠNH
Vào mùa lạnh, chúng ta
thường rất dễ bị cảm
hoặc sốt, để bảo vệ sức
khoẻ cho bản thân cũng
như gia đình, Ban biên
tập sẽ mách cho các bạn
một vài tuyệt chiêu giúp
bạn giữ ấm cơ thể

1. GIỮ ẤM ĐẦU VÀ CỔ
Đầu và cổ đều là nhưng cơ quan tập trung rất nhiều
mạch máu, đặc biệt cổ còn là con đường vận chuyển
o-xy duy nhất cho toàn cơ thể. Đầu bị lạnh sẽ khiến
toàn cơ thể lạnh theo, chưa kể đau nhức đầu lâu ngày
còn có thể gây ra bệnh mãn tính. Nếu bạn chủ quan
không giữ ấm cổ sẽ dẫn đến các bệnh hô hấp như ho,
viêm họng…Vì vậy hãy giữ ấm bằng nón len hoặc
khăn choàng, thường xuyên uống nước ấm để giữ sức
khỏe tối đa.

1. ÁO KHOÁC DẠ VÀ
BOOTS CAO GÓT

2. CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
VÀ CÂN BẰNG CƠ THỂ
Nên ăn những món ăn có gia vị cay hoặc làm từ gừng và
tỏi để cơ thể ấm hơn và thúc đẩy tuần hoàn.
Không nên uống rượu, bia vì nó làm các tĩnh mạch giãn
nỡ, khi gặp trời lạnh các tĩnh mạch co lại đột ngột sẽ rất
dễ bị tai biến hoặc đột quỵ.
Nên ăn nhiều trái cây vì chúng chứa nhiều vitamin, chất
chống oxy hóa và các loại ngũ cốc nhiều chất xơ sẽ giúp
cơ thể luôn khỏe mạnh và chống lại sự căng thẳng.

4. CÁC HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

Hệ thống tuần hoàn nuôi dưỡng
tất cả các tế bào trong cơ thể, vì
vậy một điều quan trọng là giữ cho
máu đủ lỏng.

Tiết trời vào mùa đông sẽ tác
động đến đồng hồ sinh học của
chúng ta và làm chúng ta luôn
cảm uể oải. Vì thế bạn nên tăng
cường các hoạt động ở ngoài trời.

5. NGỦ ĐỦ GIẤC
Mùa đông nên ngủ sớm dậy muộn. Các chuyên gia sức khỏe đều khuyên chúng ta nên ngủ vào lúc 10h tối, và thức
dậy khi mặt trời đã lên cao, như vậy có thể tránh cái giá lạnh buổi sớm, giảm sự chênh lệch nhiệt độ. Nếu thường
xuyên nghỉ ngơi không tốt, cơ thể sẽ không đủ sức để chống đỡ lại cái rét từ bên ngoài.
. P.Marketing sưu tầm và tổng hợp
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Tuy những tháng mùa đông tại miền Nam không quá lạnh nhưng các tỉnh phía Bắc khá rét, chưa kể đến việc
bạn phải ở trong môi trường công sở máy lạnh được bật liên tục. Vì thế nhu cầu có những bộ trang phục công
sở mùa đông cho bạn gái là rất cần thiết.
Dưới đây là các tips diện đồ công sở dành cho các cô nàng vào mùa đông:

3. UỐNG ĐỦ NƯỚC
DÙ KHÔNG KHÁT

Bù đủ nước giúp điều hòa nhiệt độ
cơ thể, bởi đó là điều kiện thiết yếu
giữ cho hệ tuần hoàn hoạt động

TRANG PHỤC CÔNG SỞ MÙA LẠNH
CHO PHÁI ĐẸP

Áo khoác chất liệu vải dạ sẽ là
“bạn đồng hành” cho các nàng
vào mùa lạnh. Áo khoác dạ dáng
dài với những tông màu đa dạng
chính là thiết kế gây “thương
nhớ” cho nhiều nàng công sở.
Không phải ai cũng đủ tự tin về
chiều cao để diện những thiết kế
này, chính vì vậy, boots cao gót
chính là giải pháp hoàn hảo để
khắc phục nhược điểm.

2. ÁO DÀI TAY VÀ
CHÂN VÁY BÚT CHÌ
Thay vì sơ mi và chân váy bút chì
thường thấy ở công sở ngày hè,
mùa đông sẽ là mùa lên ngôi của
sweater (áo len dài tay) chất liệu
len cashmere hay len dệt vặn
thừng với chân váy bút chì. Đây
cũng là dịp để các nàng biến tấu
chân váy sang các chất liệu mới
với màu sắc hấp dẫn hơn.

3. QUẦN DÀI VÀ ÁO DÀI TAY
Hãy chú trọng vào việc kết hợp màu sắc khi
diện bộ đôi có phần cổ điển này nhé các quý
cô. Ngoài ra, phom dáng cũng là chi tiết tạo
nên điểm nhấn. Các nàng có thể tái sử dụng
các món đồ từ mùa hè để phối layers (nhiều
lớp) cho set đồ thêm nét đặc sắc, độc đáo.

4. ÁO KHOÁC BLAZER VỚI
SƠMI
Không thể bỏ qua áo khoác trong bộ trang phục
công sở mùa đông này. Các loại áo hợp thời như
áo khoác vest, áo blazer, … đều được ứng dụng
cho môi trường công sở mùa đông này.

5. VÁY LEN
Combo váy len + áo sơmi cũng là combo ấm
áp và chỉn chu được nhiều cô nàng yêu thích.
Một chút phần áo sơmi lộ ra ngoài sẽ khiến set
đồ của bạn trông trang nhã và thanh lịch hơn,
phù hợp để diện cả khi đi làm hay đi chơi. Với
combo này thì bạn có thể chọn những mẫu váy
len cổ chữ V hoặc váy len dáng ghile, và nên
chú trọng mix những màu sắc đối lập giữa váy
len và áo sơmi để khiến tổng thể bắt mắt hơn.

GÓC DÀNH RIÊNG CHO CHỊ EM CÔNG SỞ PHẢI MẶC ĐỒNG PHỤC VÀO MÙA LẠNH
1. PHỐI ĐỒNG PHỤC
VỚI KHĂN CỘT CỔ
CÁCH TÂN
Các loại khăn choàng và khăn
vuông cột cổ luôn đa dạng về
màu sắc và mẫu mã. Đó luôn là
một sự lựa chọn thích hợp cho
các loại trang phục, vì thế khi
bạn phải diện đồng phục công
sở đi làm thì cũng đừng ngại
ngần chọn cho riêng mình 1
chiếc khăn vừa ấm vừa giúp
bạn nổi bật nhé.

2. ÁO KHOÁC VẢI DÙ/ VẢI
LEN MỎNG
Vải dù là chất liệu thích hợp dành cho các
loại thời tiết. Vì chất liệu bền, nhẹ và còn
chống gió bụi nên áo khoác dù hiện đang
rất được ưa chuộng, vừa tiện lợi lại vừa đa
dạng mẫu mã phù hợp cho nhiều lứa tuổi.
Ngoài chất liệu vải dù, len là loại không thể
thiếu trong mùa lạnh. Các loại áo khoác
nhẹ bằng len sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng
nhưng vẫn có thể giữ ấm cơ thể và giữ
được nét thanh lịch trong môi trường
công sở.

3. TẤT DA NGƯỜI/ĐEN
Tất da là món đồ không thể thiếu của các cô nàng công sở khi phải diện váy ngắn. Vì vừa giúp bạn trông thanh lịch hơn, đôi chân thon
gọn mà còn giúp che đi các khuyết điểm ở chân. Ngoài ra vào mùa lạnh, khi diện tất da đôi chân chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi khí trời
hanh khô chống nứt nẻ da mà lại còn được giữ ấm.

. P.Marketing sưu tầm và tổng hợp
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Thứ 2

Giảm 50%
Đến 31/12/2018

BẠN HÃY TÌM RA 5 ĐIỂM KHÁC NHAU
TRONG 2 BỨC ẢNH

Thứ 3

Giảm 30%
Đến 31/12/2018

Thứ 4

Mua 1 tặng 1
vé 2D
Đến 31/01/2019

Thứ 5

Giảm 30%
(tối đa 2 triệu VNĐ
khi đặt khách sạn nội địa)

Đến 31/01/2019

Thứ 6

Giảm 30%
(tối đa 500.000 VNĐ)

Đến 31/01/2019

Thứ 7

Giảm 25%
(tối đa 300.000 VNĐ)

Đến 31/01/2019

Chủ Nhật

Voucher
100.000VNĐ
(hoá đơn từ 700.000VNĐ)

Đến 31/01/2019

Đến 31/01/2018

3 độc giả có đáp án chính xác và nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng từ Ban biên tập.
Quý độc giả gửi đáp án về theo địa chỉ email: banbientap@kienlongbank.com
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Ưu đãi suốt tuần
HÃY DÙNG THẺ KIENLONGBANK

