Thư Ban biên tập
Quý độc giả thân mến!

Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua nửa chặng đường của năm 2019, nỗ lực
vượt qua không ít những khó khăn thử thách, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu
kinh doanh năm.
Quý II là quý tăng tốc của Kienlongbank với rất nhiều chương trình khuyến
mại dành cho khách hàng và hoạt động thi đua trong nội bộ. Lao động là vinh
quang và phần thưởng xứng đáng sẽ luôn dành cho đơn vị, cá nhân làm việc miệt
mài, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ngày đội nắng dầm mưa
triển khai các chương trình khuyến mại đến khách hàng; những đóng góp thầm
lặng từ cán bộ, nhân viên (CBNV), cộng tác viên (CTV) trong các chương trình
thi đua nội bộ; những lời chia sẻ, động viên chân tình từ khách hàng trên cả nước,
tất cả sẽ là một bức tranh toàn cảnh sinh động mà Ban biên tập dành tặng Quý độc
giả trong Bản tin 56 kỳ này.
Bước sang quý III, Kienlongbank sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm như:
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối
năm 2019; quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại “Gửi tiền Kiên Long
- Vi vu Á, Âu, Mỹ”; các chương trình khuyến mại hấp dẫn khác dành cho khách
hàng sử dụng dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán quốc tế, cùng các chương trình thi
đua nội bộ. Kienlongbank đã có sự chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng tạo bước đột phá
mạnh mẽ để chinh phục những mục tiêu mới của năm 2019.
Ban biên tập Bản tin Kienlongbank kính chúc khách hàng của Kienlongbank
luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong kinh doanh! Chúc tập thể CBNV, CTV
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
. Ban biên tập
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Kienlongbank Bà Rịa Vũng Tàu - Tự tin, kiên định vì mục tiêu 		
phát triển.
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Gửi tiết kiệm Kienlongbank - Vững vàng hoạch định tài chính 		
tương lai.
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Cộng tác viên Kienlongbank - Người hùng thầm lặng.
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Năm 2019 - Ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn.
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Kienlongbank - Trao giá trị, trọn vẹn tin yêu.
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Kienlongbank Ngũ Hành Sơn - Vững tin nơi vùng núi Ngũ Hành.
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Kienlongbank An Minh: Tiếp thêm nguồn vốn cho bà con nuôi tôm
công nghiệp.
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Mua hàng trả góp lãi suất 0% với Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank.
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Những điều trân quý tại Kienlongbank.
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Ký ức mùa mưa năm ấy.

CẨM NANG CUỘC SỐNG
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Kỹ năng phòng vệ cần có khi đi thang máy một mình.

THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY
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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.

Đẹp ngỡ ngàng mùa vàng Tây Bắc .

BAN CỐ VẤN:
Hội Đồng Quản Trị
Ban Điều Hành
CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
Trần Tuấn Anh - Trưởng ban biên tập
CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
Nguyễn Thị Bảo Châu - Phó ban biên tập
Nguyễn Thị Bích Liên - Phụ trách nội dung
BAN BIÊN TẬP:
Mỹ Thành
Tam Giang
Thu Hằng
THIẾT KẾ MỸ THUẬT:
Trần Lam
Nguyễn Thảo
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KIENLONGBANK tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019
Từ ngày 20/7/2019 đến ngày 25/7/2019, Kienlongbank sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh
06 tháng cuối năm 2019, với sự tham dự của đại diện thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, phòng, ban, trung tâm Hội sở và
Phó Giám đốc Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống Kienlongbank.

Thẻ tín dụng KIENLONGBANK JCB:
Mở thẻ ngay, Nhận quà liền tay, Vi vu Nhật Bản

Theo đó, chương trình Hội nghị sẽ diễn ra với nhiều hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và
triển khai kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019; hội thảo các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; các
chuyên đề đào tạo, kiểm tra kiến thức; hoạt động ngoại khóa teambuilding; tuyên dương và khen thưởng các tập thể hoàn thành chỉ
tiêu 06 tháng đầu năm.
Với những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, Kienlongbank sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, tập trung nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, tích cực triển khai công tác phát triển kinh doanh thông qua các chương trình khuyến mại kết hợp thi đua nội
bộ, gia tăng tiện ích các sản phẩm dịch vụ với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, những giải pháp kinh tế tài chính tối ưu cho khách
hàng, nhằm góp phần thúc đẩy, đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm
thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tiện ích của thẻ
tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB, Kienlongbank áp dụng
các chính sách phí ưu đãi, hấp dẫn như: Miễn phí phát hành;
miễn phí thường niên năm đầu; miễn phí rút tiền mặt tại ATM
Kienlongbank; mua trước, trả sau, miễn lãi lên đến 55 ngày;
thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ trên thế giới và
thanh toán trực tuyến; trả góp 0% lãi suất; giảm giá đến 50% tại
các điểm ưu đãi.

GỬI TIỀN KIÊN LONG - VI VU Á, ÂU, MỸ

Ban lãnh đạo và Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết năm 2018

Website KIENLONGBANK chính thức ra mắt phiên bản mới
Với mục đích mang đến cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư những trải nghiệm mới trong việc tìm kiếm thông tin sản phẩm dịch
vụ, hoạt động Ngân hàng, tối ưu hóa thời gian giao dịch và dễ dàng tương tác trên các thiết bị truy cập, tháng 6/2019, Kienlongbank
chính thức ra mắt phiên bản mới website Ngân hàng (www.kienlongbank.com) với giao diện hoàn toàn khác biệt và tạo dấu ấn trong
lộ trình triển khai dự án ngân hàng số.

Dạo web liền tay
Nhận ngay quà tặng

1900 6929
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Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với tốc độ xử lý nhanh
cùng hệ thống thông tin hữu ích, website phiên bản mới của
Kienlongbank có giao diện được thiết kế kết hợp
theo phong cách metro UI và Parallax scrolling, đơn
giản, thanh lịch, mang đến sự khác biệt, giúp người
dùng dễ dàng tương tác với website. Với các đặc tính
nổi bật: Phong cách hiện đại, di chuyển mượt mà,
typography với cảm hứng thiết kế dựa trên sự sắp đặt các
font chữ một cách nghệ thuật, đảm bảo sự truyền tải thông
tin một cách hiệu quả nhất, hình ảnh tràn màn hình, hình
ảnh động và tập trung vào nội dung, website phiên bản
mới của Kienlongbank đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng của
người dùng và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Dịp này, Kienlongbank triển khai chương trình “Dạo web
liền tay - Nhận ngay quà tặng” với hàng trăm quà tặng dành
cho người truy cập và tham gia khảo sát, đánh giá về giao
diện mới của website.

Từ ngày 25/6 – 25/9/2019, Kienlongbank phối hợp cùng tổ chức
thẻ quốc tế JCB triển khai chương trình khuyến mại “Cùng JCB
săn Deal xịn – Vi vu Nhật Bản” dành cho khách hàng mở mới thẻ
tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB. Theo đó, khách hàng sẽ có
cơ hội nhận ngay quà tặng và chuyến du lịch Nhật Bản đến 50
triệu VNĐ, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank JCB.
Chương trình khuyến mại “Cùng JCB săn Deal xịn – Vi vu Nhật
Bản” được Kienlongbank triển khai áp dụng dành cho khách
hàng đăng ký mở mới thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB.
Theo đó, chủ thẻ tín dụng Kienlongbank JCB kích hoạt sử dụng
và có doanh số giao dịch chi tiêu từ 500.000 VNĐ trong thời gian
diễn ra chương trình sẽ có 2 cơ hội nhận quà từ Kienlongbank:
Quà tặng ngay 1.000 dù gấp xinh xắn và được cấp mã số dự
thưởng để tham gia quay số cuối chương trình. Chủ thẻ chi tiêu
càng nhiều thì cơ hội trúng thưởng càng cao và có thể nhận tất
cả giải thưởng đã trúng. Giải thưởng hấp dẫn gồm: Giải Đặc biệt
là 01 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu VNĐ và 03 Giải May
mắn voucher du lịch trị giá 5 triệu VNĐ. Thời gian quay số dự kiến
vào đầu tháng 10/2019.

Từ ngày 16/4 đến ngày 16/7/2019, Kienlongbank triển khai
Chương trình khuyến mại “Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”
với 02 cơ hội ưu đãi: Vừa được hưởng lãi suất hấp dẫn, vừa được
tham gia quay số may mắn cuối chương trình. Giải thưởng là 90
chuyến du lịch để khám phá Châu Âu, nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn
Quốc (mỗi chuyến dành cho 2 người), tổng giá trị trên 4,26 tỷ
đồng.
Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn, việc triển khai đồng bộ công
tác tiếp cận, giới thiệu chương trình đến từng khách hàng, từng
gia đình, nơi khách hàng làm việc và buôn bán đã thu hút sự
quan tâm, tham gia đông đảo của khách hàng trên cả nước. Tính
đến giữa tháng 6/2019, đã có hơn 14.000 khách hàng tham gia
chương trình.
90 khách hàng may mắn trúng thưởng giải thưởng du lịch của
chương trình sẽ được xác định tại Lễ quay số tổ chức vào ngày
26/7/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo cho khách hàng
được tận hưởng chuyến du lịch với những dịch vụ tốt nhất và trải
nghiệm những giá trị văn hóa, ẩm thực, an toàn … tiêu chuẩn
cao khi ra nước ngoài, Kienlongbank lựa chọn nhà cung cấp du
lịch là Công ty Vietravel cho hành trình này.
Hãy cùng chờ đón danh sách 90 khách hàng may mắn trúng
thưởng chương trình “Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”.
www.kienlongbank.com

7

KIENLONGBANK ưu đãi giảm 30% phí

thanh toán quốc tế đến cuối năm 2019

Từ ngày 15/4/2019 đến hết ngày 14/12/2019, Kienlongbank triển
khai chương trình khuyến mại “Chuyển tiền quốc tế - Nhận ngay
ưu đãi”.
Theo đó, các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp khi
giao dịch sẽ được ưu đãi giảm lên đến 30% phí thanh toán quốc
tế, bao gồm: phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện, phí thanh toán
kết quả nhờ thu, phí thanh toán thư tín dụng. Qua 1 tháng triển
khai, Kienlongbank ghi nhận được những hiệu quả tích cực từ
chương trình so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:
+ Số lượng giao dịch tăng 144%
+ Doanh số giao dịch tăng 189%.
Đặc biệt, khách hàng không bị giới hạn số tiền và số lần giao
dịch, chuyển tiền càng nhiều càng tiết kiệm chi phí. Thông qua
Chương trình ưu đãi này Kienlongbank góp phần giúp khách
hàng tiết kiệm thời gian và tiết giảm chi phí giao dịch thanh toán
quốc tế.

Từ 15/4/2019 đến 14/12/2019
KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

Phí chuyển tiền quốc tế
KIENLONGBANK

Phí thanh toán quốc tế

KIENLONGBANK miễn phí dịch vụ nạp

tiền/thanh toán hóa đơn tại quầy

Nhằm gia tăng tiện ích, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng
sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi
giao dịch thanh toán các chi phí sinh hoạt hằng ngày, từ tháng
4/2019, Kienlongbank đã triển khai dịch vụ Nạp tiền (Topup) và
thanh toán hóa đơn (Billing) tại các quầy giao dịch trên toàn hệ
thống Kienlongbank.

Miễn phí - An toàn - Nhanh chóng
ngbank

g giao dịch Kienlo

Chi nhánh/Phòn

Trên Internet Bank

ing

Cùng với kênh giao dịch qua Internet Banking, Kienlongbank
hoàn toàn miễn phí dịch vụ này cho khách hàng. Đây là tiện ích
dịch vụ vừa mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và người
dân, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí; thuận tiện giao dịch mọi lúc
mọi nơi; thao tác đơn giản, nhanh chóng; an toàn và bảo mật.

Chương trình khuyến mại bảo hiểm
quý II/2019 ''An tâm trọn đời cùng
KIENLONGBANK''

KIENLONGBANK bứt phá với các chương trình thi đua nội bộ trong quý II/2019
Nhằm khuyến khích các đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh
doanh, tăng trưởng doanh số giao dịch mảng tiền gửi, cho vay,
thanh toán quốc tế, thẻ và doanh thu phí dịch vụ bảo hiểm
của Kienlongbank năm 2019, đồng thời tạo môi trường thi đua
cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị và từng CBNV, trong quý
II/2019, Kienlongbank đồng loạt triển khai 5 chương trình thi
đua nội bộ, cụ thể:
“Tăng tốc cùng thanh toán quốc tế” (từ ngày 15/4/2019
đến hết ngày 14/12/2019): Với 32 giải thưởng trong suốt
chương trình (xét thưởng mỗi tháng).

Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 05/7/2019, Kienlongbank
triển khai chương trình khuyến mại “An tâm trọn đời cùng
Kienlongbank” cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ thông
qua mạng lưới giao dịch tại Kienlongbank, với quà tặng ưu đãi
vô cùng hấp dẫn.

“Bảo hiểm trao tay – Nhận ngay giải khủng” (từ ngày
19/4/2019 đến ngày 05/10/2019): Với 04 chương trình thi
đua dành cho Giám đốc Đơn vị kinh doanh và CBNV thi
đua bán sản phẩm bảo hiểm, giải thưởng gồm hiện kim,
quà tặng và chuyến du lịch nước ngoài.

Theo đó, khách hàng khi mua một trong các sản phẩm bảo
hiểm tại Kienlongbank như: An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, Bảo Hiểm
Liên Kết Đơn Vị, Bảo Hiểm Tử Vong, Thương Tật Do Tai Nạn, …
tương ứng tổng phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên, sẽ nhận
ngay quà tăng/ phiếu mua sắm trị giá lên đến 6 triệu đồng với
số lượng quà tặng không giới hạn.

“Gửi tiền Kiên Long – Vi vu Á, Âu, Mỹ” (từ ngày 16/4/2019
đến ngày 16/7/2019): Với tổng giải thưởng 600 triệu VNĐ,
chia thành 7 đợt xét thưởng, dành cho phòng, ban, trung
tâm Hội sở, đơn vị kinh doanh và CBNV, CTV trên toàn hệ
thống.

Đây là chương trình khuyến mại quý II/2019 mà Kienlongbank
triển khai dành cho Quý khách hàng với mong muốn sẽ giúp
khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc bảo vệ sức
khỏe cho bản thân và gia đình.
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“Cùng tăng tốc” (từ ngày 01/01/2019 đến ngày
31/12/2019): Với 800 triệu VNĐ, dành cho CTV
Kienlongbank và các đơn vị kinh doanh.
Thi đua nội bộ là một trong những phong trào được
Kienlongbank triển khai thường xuyên từ đơn vị kinh
doanh đến các phòng, ban, trung tâm Hội sở, nhằm nâng
cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBNV, CTV trong công
việc. Đồng thời, chính sách tuyên dương, khen thưởng kịp
thời dành cho đơn vị kinh doanh, CBNV, CTV đạt thành tích
cao, thông qua những giải thưởng hiện kim, hiện vật hay
những chuyến du lịch hấp dẫn đã kịp thời động viên tinh
thần của các cá nhân và tập thể tại Kienlongbank thi đua
làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KIENLONGBANK

TỔ CHỨC CUỘC THI VẼ TRANH
THIẾU NHI “ƯỚC MƠ CỦA EM”
Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Kienlongbank đã tổ chức cuộc thi vẽ
tranh dành cho thiếu nhi Kienlongbank năm 2019 với chủ đề
“Ước mơ của em” vào sáng ngày 01/6/2019 trên toàn hệ thống.
Đây là năm thứ 02 liên tiếp, Kienlongbank tổ chức hoạt động này.
Chương trình dành cho các em thiếu nhi là con của CBNV, CTV
Kienlongbank và công ty KBA, có độ tuổi từ dưới 13 tuổi yêu
thích, đam mê vẽ tranh tham gia. Với chủ đề ước mơ của em, các
em được tự do thể hiện trí tưởng tượng, sáng tạo thông qua các
tác phẩm của mình.
Sau thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng
ứng tham gia nhiệt tình của các thí sinh, cùng sự cổ vũ, động viên
từ phụ huynh. Kết quả có 377 tác phẩm dự thi, từ ý tưởng, chủ đề
đến cách thức thể hiện đều mang tính sâu sắc, sáng tạo và rất dễ
thương phù hợp độ tuổi của các em.
CĐCS Kienlongbank trao thưởng cho những tác phẩm có điểm
số cao nhất thông qua việc chấm điểm, đánh giá từ hội đồng
chuyên môn là các giảng viên, chuyên gia mỹ thuật giàu kinh
nghiệm. Cùng với ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
1/6, Kienlongbank trao tặng cho tất cả các thí sinh những phần
quà lưu niệm xinh xắn từ Ngân hàng.

Hội thi vẽ tranh tại thành phố Hồ Chí Minh
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“Mở thẻ liền tay – Nhận ngay thưởng lớn” (từ ngày
02/5/2019 đến ngày 31/12/2019): Không giới hạn
số lượng, giá trị giải thưởng, dành cho CBNV, CTV
Kienlongbank và Công ty KBA cùng các đơn vị
kinh doanh và các phòng, ban, trung tâm Hội sở
Kienlongbank.

Kienlongbank Rạch Giá

Kienlongbank Đồng Tháp

Kienlongbank Sóc Trăng

www.kienlongbank.com
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Công tác đào tạo Quý II/2019

KIENLONGBANK PHÚ YÊN tổ chức

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2019

Ngày 08/6/2019, Kienlongbank Phú Yên đã tổ chức Hội nghị
tri ân khách hàng năm 2019. Dịp này, Ngân hàng đã giới thiệu
những sản phẩm dịch vụ, tiện ích từ Kienlongbank cùng những
giải pháp tài chính ưu việt từ chương trình liên kết giữa AIA và
Kienlongbank nhằm hỗ trợ khách hàng hiểu hơn về bảo hiểm,
tìm được những sản phẩm phù hợp với bản thân và gia đình,
giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.
Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Kienlongbank Phú Yên đã gửi lời cám
ơn đến Quý khách hàng thân thiết đã luôn tin tưởng và ủng hộ
Kienlongbank. Sự tín nhiệm của khách hàng chính là động lực để
đơn vị phấn đấu, nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến cho
khách hàng những giải pháp kinh tế tài chính an toàn, hiệu quả.
Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm cùng CBNV tham dự Khóa đào
tạo nhân sự tiềm năng 2019

Nhằm xây dựng đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, năng động, sáng
tạo và đầy nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm nhằm
hoàn thành tốt công việc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển
của Kienlongbank trong từng giai đoạn, Kienlongbank xác định
chiến lược nhân sự là một trong những tôn chỉ trong hoạt động
của Ngân hàng. Qua đó, Kienlongbank thường xuyên xây dựng,
tổ chức và triển khai công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ,
kỹ năng thường xuyên liên tục, áp dụng cho các chức danh tại
Ngân hàng. Qua gần 06 năm triển khai, các chương trình đào
tạo đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc phát triển,
chuẩn hóa đội ngũ nguồn nhân lực gắn kết và tâm huyết với
Ngân hàng.
Tiếp tục kế hoạch đào tạo nhân sự trong năm, trong quý II/2019,
Kienlongbank đã tổ chức 25 chương trình tập huấn, huấn luyện
đào tạo, bao gồm: Lớp đào tạo tập huấn dành cho nhân viên bảo
vệ, Lớp đào tạo nhân viên tân tuyển, Lớp đào tạo nhân sự tiềm
năng, Chương trình tập huấn, học tập, trải nghiệm thực tế dành
cho nhân viên tín dụng thuộc Phòng giao dịch Vĩnh Thuận tại Chi
nhánh Cần Thơ, …
Thông qua hoạt động đào tạo, Ban lãnh đạo Ngân hàng kỳ vọng
mỗi CBNV sẽ được hoàn thiện kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn
để đáp ứng công việc, phát triển bản thân, thay đổi tư duy thái độ
và nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân tại đơn vị, góp phần
vào sự phát triển chung của Kienlongbank.

Quang cảnh khai mạc Khóa đào tạo nhân sự tiềm năng 2019
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Ban lãnh đạo Kienlongbank Phú Yên chụp hình lưu niệm cùng khách hàng và đại
diện Công ty bảo hiểm AIA

KIENLONGBANK trao học bổng “Chia

sẻ ước mơ” và quà tăng cho học sinh có
hoàn cảnh khó khăn

Các em học sinh nhận học bổng từ Kienlongbank

Ngày 24/5/2019, Kienlongbank Quảng Nam đã phối hợp cùng
Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trao học bổng
“Chia sẻ ước mơ” cho học sinh trung học phổ thông năm học
2018 - 2019. Theo đó, 100 suất học bổng, tổng giá trị 150 triệu
đồng được trao cho 100 em học sinh chăm ngoan học giỏi, có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 trường THPT trên địa bàn
thị xã.
"Chia sẻ ước mơ" là chương trình trao học bổng được
Kienlongbank phối hợp Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa
phương tổ chức thường niên từ năm 2013 cho đến nay. Qua 06
năm thực hiện, Kienlongbank đã trao hơn 15.000 suất học bổng
trị giá hơn 17 tỷ đồng động viên học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

KIENLONGBANK TÂN LẬP hoạt động

Trụ sở mới khang trang, hiện đại không chỉ tạo động lực để
tập thể CBNV, CTV Kienlongbank Tân Lập nỗ lực hoàn thành kế
hoạch kinh doanh đã đề ra mà còn góp phần đưa thương hiệu
Kienlongbank đến gần hơn với khách hàng địa phương. Nhân dịp
này, Kienlongbank Tân Lập đã dành tặng những phần quà hấp
dẫn và giá trị dành cho khách hàng.

Trụ sở mới Kienlongbank Tân Lập

trợ giải thưởng bóng đá Fair Play

Nhằm tôn vinh lối chơi đẹp, những hành vi cao thượng, trong
sáng, mang lại lợi ích cho bóng đá và xã hội, đẩy lùi những lối
chơi phi thể thao, tiêu cực, từ năm 2012 đến nay, báo Pháp Luật
thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bầu chọn và trao giải thưởng
Fair Play hàng năm. Năm 2019, Kienlongbank vinh dự tiếp tục là
một trong những đơn vị tài trợ, đánh dấu năm thứ 04 liên tiếp
đồng hành cùng giải thưởng này.
Giải thưởng bóng đá Fair Play dành cho các đối tượng là cá nhân
và tập thể cầu thủ của các đội tuyển quốc gia nam/ nữ; những
người tham gia các hoạt động liên quan đến môn bóng đá ở các
đội tuyển quốc gia và các giải chuyên nghiệp; cá nhân hoặc tập
thể các cổ động viên của các đội bóng, câu lạc bộ. Đồng hành
cùng chương trình, Kienlongbank mong muốn góp thêm những
hoạt động ý nghĩa, xây dựng một nền bóng đá đẹp, đóng góp
tích cực cho hoạt động thể thao Việt Nam.

Đại diện Lãnh đạo Kienlongbank (đứng thứ 2 từ trái qua) nhận hoa và
kỷ niệm chương từ Ban tổ chức giải thưởng Fair Play 2018

KIENLONGBANK tài trợ Ngày hội việc

tại trụ sở mới

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự thuận tiện cho khách
hàng khi giao dịch tại Kienlongbank, được sự phê duyệt của Ngân
hàng nhà nước Việt Nam, ngày 24/6/2019, Kienlongbank Tân Lập
chính thức chuyển địa điểm và hoạt động tại trụ sở mới ở địa chỉ:
Đường 10/3, thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk.

KIENLONGBANK 04 năm liên tiếp tài

làm BUH lần thứ 12

Kienlongbank trao học bổng cho trường tiểu học Phú Long, Bình Đại, Bến Tre

Cùng trong ý nghĩa đó, tại các chi nhánh, phòng giao dịch
Kienlongbank thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa
phương trao tặng quà tặng, học bổng cho các em học sinh
nhằm tạo động lực và niềm khích lệ để các em cố gắng phấn
đấu cho năm học mới. Cụ thể, vào dịp bế giảng năm học 2018
- 2019, Kienlongbank Bình Đại đã phối hợp cùng chính quyền
địa phương và các trường học thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến
Tre, trao tặng 400 phần quà khuyến khích học tập cho các em
học sinh vượt lên hoàn cảnh để học tốt; Kienlongbank Vĩnh
Hải kết hợp cùng Uỷ ban nhân dân phường Phước Hòa, thành
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tặng quà và học bổng cho các
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phước Hòa Tp.Nha Trang.
Hy vọng rằng, những nỗ lực của Kienlongbank phần nào sẽ
giúp cho các bạn học sinh thêm vững tin trên chặng đường
học tập sắp tới để thực hiện ước mơ của mình, trở thành những
công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục
nước nhà.

Các sinh viên thực hiện hồ sơ ứng tuyển vào Kienlongbank tại Ngày hội việc làm
BUH lần thứ 12

Ngày 25/5/2019, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ
Chí Minh (BUH) tổ chức “Ngày hội việc làm BUH lần thứ 12”.
Kienlongbank là một trong những nhà tài trợ đồng hành sự kiện.
Ngày hội việc làm có quy mô hơn 50 gian hàng đến từ hơn 30
ngân hàng và doanh nghiệp uy tín về lĩnh vực kinh tế, tài chính,
sự kiện đã thu hút hàng ngàn lượt sinh viên tham gia giao lưu,
tìm kiếm cơ hội việc làm. Tham dự sự kiện, bên cạnh việc tư vấn,
trao đổi cơ hội việc làm với các bạn sinh viên, Kienlongbank còn
quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Ngân hàng đến các bạn
sinh viên, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu
tài chính cho khách hàng tiềm năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Tổng kết sự kiện, Kienlongbank đã đón tiếp gần 200 lượt sinh
viên tham gia tư vấn, phỏng vấn trực tiếp và nhận được 70 hồ sơ
tham gia ứng tuyển vào Kienlongbank.
www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK tuyển dụng
Cộng tác viên tín dụng năm 2019
Nhằm thu hút thêm nguồn nhân lực cho việc quảng bá và phát
triển khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ, Kienlongbank
tuyển dụng cộng tác viên tín dụng (CTV) trên khắp cả nước, với
nhiều chế độ phúc lợi cạnh tranh, môi trường làm việc thân thiện.

Kienlongbank Bình Thuận đạt được nhiều huy chương tại Hội thao ngành Ngân Hàng tỉnh Bình Thuận

Hội thao chào mừng Kỷ niệm 68 năm Ngày
thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Kienlongbank An Giang: Giải Ba toàn đoàn, Giải Nhất đơn nam
cầu lông, Giải Nhất tennis đôi nam, Giải Ba nhảy bao bố.

Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất và tổ
chức thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước
Việt Nam trong công tác tín dụng năm 2019, Kienlongbank đã
triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó tăng trưởng
tín dụng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Ngân hàng.
Theo đó, Kienlongbank tìm kiếm những nhân sự tiềm năng, có
đam mê và nhiệt huyết gia nhập Ngân hàng, với những chế độ
lương thưởng hấp dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Tham gia vào đội ngũ CTV của Kienlongbank, ngoài mức thu
nhập ổn định, thời gian làm việc linh động, CTV còn được hưởng
các quyền lợi, phúc lợi khác như: được ưu tiên xét chọn làm
nhân viên chính thức; được hưởng phí dịch vụ định kỳ và các lợi
ích khác theo doanh số phát vay, theo địa bàn làm việc; hưởng

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng
Việt Nam (06/5/1951 – 06/5/2019), các Chi nhánh/Phòng giao
dịch Kienlongbank đã tham gia các hoạt động hội thao do Ngân
hàng nhà nước tại các tỉnh, thành tổ chức. Với tinh thần thi đấu
hết mình, sự động viên của người hâm mô, Kienlongbank đã
mang về nhiều giải thưởng lớn trong hội thao năm 2019 như:

hoa hồng khi giới thiệu CTV mới cho Ngân hàng; được khen
thưởng theo chế độ xét thưởng của Kienlongbank; được tham
gia các chương trình thi đua và nhận giải thưởng cao; được
đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác
tín dụng; được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ để nâng cao kỹ
năng trong công việc.

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp hình lưu niệm cùng các CTV tại Hội nghị
Cộng tác viên 2019

Kienlongbank Đồng Tháp vô địch Giải bóng đá nam tại Hội thao ngành Ngân
hàng tỉnh Đồng Tháp

Kienlongbank Bình Thuận: 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương
đồng ở bộ môn bóng bàn; 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương
bạc, 1 Huy chương đồng ở bộ môn cầu lông; 1 Huy chương
vàng bộ môn quần vợt; 1 Huy chương bạc bóng đá nam, Giải
thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Kienlongbank Bắc Bình.
Kienlongbank Đồng Tháp: Vô địch Giải bóng đá nam.
Tham dự hội thao ngành Ngân hàng là dịp để CBNV, CTV
Kienlongbank tăng cường cơ hội giao lưu học hỏi với đồng
nghiệp trên địa bàn, rèn luyện sức khỏe, để từ đó nâng cao năng
suất lao động trong hoạt động tại Kienlongbank.

Kienlongbank An Giang đạt nhiều huy chương tại Hội thao ngành Ngân hàng
tỉnh An GIang

KIENLONGBANK đồng hành cùng Giải quần vợt Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh
mở rộng năm 2019
Chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 –
21/6/2019), Kienlongbank tiếp tục đồng hành cùng Giải Quần
vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng năm 2019. Tham gia sự kiện,
Kienlongbank đã gửi lời chúc mừng đến các nhà báo nhân ngày
truyền thống của ngành.
Đây là hoạt động thường niên do Hội Nhà báo TP.HCM và báo
Thanh Niên tổ chức. Năm nay, giải đấu được diễn ra từ ngày 15
đến ngày 16/6/2019 với sự tham gia thi đấu của gần 120 tay vợt
của 22 đơn vị báo chí tham gia giải với 6 nội dung gồm đôi nam
lãnh đạo, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam nữ,
đơn nam và đôi nam báo chí - doanh nghiệp. Giải đấu đã diễn ra
sôi nổi, đầy hào hứng, mang lại cho khán giả nhiều điều bất ngờ
và những màn thi đấu đẹp mắt, kịch tính.
Nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng với giải đấu, Kienlongbank
mong muốn góp phần tạo nên một sân chơi bổ ích, phát huy
tinh thần rèn luyện sức khỏe giữa các đơn vị trong khối báo
chí cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các doanh
nghiệp trên địa bàn TP.HCM.
12
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Đại diện Kienlongbank (thứ 3 từ trái sang) nhận kỷ niệm chương từ Ban tổ chức
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KIENLONGBANK
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỰ TIN,
KIÊN ĐỊNH

kiên long

Được thành lập vào ngày 02/3/2012, trải qua không ít
những khó khăn thử thách, đến nay Kienlongbank Bà
Rịa - Vũng Tàu đã khoác lên mình một tấm áo mới, trở
thành một trong những Chi nhánh có kết quả kinh doanh
tốt trên toàn hệ thống Kienlongbank. Đặc biệt, trong quý
I/2019 vừa qua, Kienlongbank Bà Rịa – Vũng Tàu được Ban
lãnh đạo tuyên dương với thành tích hoàn thành tốt các
chỉ tiêu được giao: Doanh số huy động hoàn thành 175%
kế hoạch; Dư nợ cho vay hoàn thành 138% kế hoạch; Lợi
nhuận đạt 617%; Thu hồi nợ đạt 394%.

Vì mục tiêu
phát triển

Là một trong những đơn vị có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài nhất tại Kienlongbank, Phòng giao
dịch Số 2 (Kienlongbank Số 2) có trụ sở đặt tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang từ năm
1996, chỉ sau 01 năm thành lập Kienlongbank. Trải qua 23 năm hoạt động, Kienlongbank Số 2 đã trở thành
người bạn đồng hành tin cậy thân thiết của khách hàng và đạt được những thành tích tốt trong hoạt động
kinh doanh, mang về những phần thưởng cao quý do Ban lãnh đạo khen thưởng. Có được những thành quả
đó, bên cạnh sự lao động miệt mài của toàn thể cán bộ, nhân viên (CBNV), một yếu tố quan trọng không thể
không nhắc tới, chính là Đơn vị luôn dùng cái “Tâm” của mình để phục vụ khách hàng.

KIENLONGBANK SỐ 2

Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi

M

ặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều biến
động, sự canh tranh giữa các ngân hàng
ngày càng khốc liệt nhưng với những
chiến lược và hành động cụ thể, Kienlongbank Bà
Rịa - Vũng Tàu vẫn tự tin, kiên định với mục tiêu và
lý tưởng phát triển của mình.
Luôn xác định rõ mục tiêu kế hoạch kinh
doanh cần phải đạt được
Dựa trên chỉ tiêu được Ban Tổng Giám đốc giao
đầu năm 2019, Ban giám đốc Kienlongbank Bà Rịa
- Vũng Tàu xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể
từng tháng, từng quý, cho CBNV tại đơn vị cam kết
theo từng chỉ tiêu. Áp lực tạo nên đòn bẩy giúp
CBNV nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Không ngừng nâng cao công tác điều hành
của Ban lãnh đạo
Luôn đôn đốc, nhắc nhở CBNV thực hiện chỉ tiêu
kinh doanh bằng các hình thức cụ thể: Tổ chức họp
giao ban hàng tuần, đánh giá cụ thể từng CBNV về
công tác thực hiện thông qua bảng báo cáo số liệu
của từng cá nhân và tập thể, từ đó có sự nhắc nhở
và chỉ đạo kịp thời cho công việc tiếp theo.
Ngay từ đầu, đơn vị lập ra định hướng làm việc cho
cả năm, tạo slogan dán trước bàn làm việc của mỗi
CBNV và xem đó là kinh chỉ nam để hành động.
Năm 2018 “Hành động để thay đổi”; năm 2019
“Chuyển biến để bứt phá”.
Luôn củng cố, xây dựng và duy trì văn hóa
Kienlongbank, xem đó là cốt lõi, nền tảng
phát triển
Thấm nhuần giá trị văn hóa Kienlongbank cùng
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, từng CBNV tại
Kienlongbank Bà Rịa – Vũng Tàu luôn dùng cái “tâm”
của mình để làm việc, xem vấn đề của khách hàng
là vấn đề của mình, những khó khăn vướng mắc
của khách hàng là khó khăn của chính mình để tìm
cách giải quyết. Những nỗ lực của Đơn vị đã được
ghi nhận bằng sự tín nhiệm và yêu mến của khách
hàng gần xa.
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Tập thể CBNV Kienlongbank Bà Rịa - Vũng Tàu

Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo động lực cho
CBNV phát triển
Kienlongbank Bà Rịa – Vũng Tàu luôn có chính sách khen thưởng kịp thời
cho CBNV hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm. Ngoài
việc được nhận giấy khen và hiện kim từ Ban lãnh đạo, CBNV còn được nêu
tên trên bảng vinh danh tại trụ sở Chi nhánh. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo còn
đề xuất tăng lương cho CBNV có thâm niên và làm việc hiệu quả, thường
xuyên tổ chức các chuyến du lịch cho CBNV nghỉ ngơi thư giãn, tăng cường
sự gắn kết CBNV tại đơn vị.
Kienlongbank Bà Rịa - Vũng Tàu có được sự chuyển mình như ngày hôm
nay đó chính là nhờ vào định hướng đúng đắn, sáng suốt của Ban lãnh đạo
Kienlongbank và sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CBNV tại đơn vị. Luôn
xem khó khăn trước mắt là động lực để thay đổi và phát triển, với những kết
quả hiện tại, Kienlongbank Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ngày càng thay đổi, sáng tạo
hơn nữa để đạt được những kết quả cao hơn, xứng đáng với kỳ vọng mà Ban
lãnh đạo Ngân hàng đã tin tưởng.
. Trương Ngọc Thuận - GĐ Kienlongbank Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập thể CBNV Kienlongbank Bà Rịa - Vũng Tàu trong chuyến du lịch

Ban Giám đốc Kienlongbank Số 2 chúc mừng sinh nhật khách hàng

Tập thể CBNV Kienlongbank Số 2

Từng CBNV tại Đơn vị hiểu rằng sản phẩm tốt, chất lượng dịch vụ
hoàn hảo chính là nền tảng để khách hàng gắn kết và trung thành với
Kienlongbank. Thấm nhuần giá trị cốt lõi “Tâm - Tín - Kiên - Xanh” và phương
châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”, CBNV Kienlongbank Số 2 không chỉ giỏi
về chuyên môn nghiệp vụ mà còn biết quan tâm, đồng cảm và chia sẻ với
khách hàng.
Anh Nguyễn Văn Bình - Khách hàng thân thiết của Kienlongbank Số 2 chia
sẻ: “Nói thật là tôi chỉ muốn đến Ngân hàng Kiên Long giao dịch. Ở đây, tôi
cảm nhận được một không khí vui vẻ và thân thiện. Từ anh bảo vệ cho tới các
bạn giao dịch viên đều niềm nở và phục vụ khách hàng chu đáo. Trụ sở khang
trang, đồng phục nhân viên rất đẹp, những điều đó làm tôi luôn nhớ đến
Kienlongbank và dành ưu tiên số một cho nơi này”.
Một khách hàng V.I.P khác là chị Trần Thị Thu Hà tâm sự: “Tôi rất cảm
động trước tình cảm và sự quan tâm chân thành từ các anh chị em
Kienlongbank dành cho khách hàng. Vì tính chất công việc, bận rộn ngày đêm
nên tôi không bao giờ nhớ cả ngày sinh nhật của mình, vậy mà các anh chị em
Kienlongbank luôn nhớ, gọi điện chúc mừng và đến tận nhà tổ chức cho tôi
một buổi tiệc sinh nhật đầm ấm, vui vẻ. Tôi và gia đình sẽ nhớ mãi những kỷ
niệm đẹp đó, các bạn đã thực sự làm cho tôi không còn biết đến Ngân hàng
nào khác ngoài Ngân hàng Kiên Long thân yêu này nữa rồi”.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bên ngoài, công
tác chăm sóc khách hàng nội bộ là CBNV tại Đơn vị cũng là một trong
những yếu tố quan trọng trong công tác nhân sự được Ban Giám đốc
Kienlongbank Số 02 đặc biệt quan tâm. Với quyết tâm xây dựng Đơn vị
trở thành ngôi nhà thứ hai, là nơi mà mỗi CBNV đều muốn gắn bó và trân
trọng, Ban Giám đốc luôn tạo một môi trường làm việc công bằng, thân
thiện, tất cả CBNV đều có cơ hội để thể hiện năng lực, phát triển bản thân;
tôn trọng nhân viên như khách hàng, mọi ý kiến của CBNV đều được lắng
nghe, cân nhắc; khen thưởng, động viên kịp thời cho CBNV đạt thành
tích xuất sắc; tổ chức các chuyến du lịch, tiệc mừng sinh nhật, các hoạt

động chào mừng ngày Lễ 8/3, 20/10 … tạo điều kiện
để CBNV có thời gian thư giãn, giao lưu và chia sẻ cùng
nhau, góp phần gắn kết, nâng cao tinh thần tập thể.
Chị Tâm Giao - Giao dịch viên Kienlongbank Số 2 chia
sẻ: “ Nhớ những ngày đầu được nhận vào thử việc, tôi vừa
vui mừng vừa rất hồi hộp vì không biết mình có thích hợp
với nghề này không? Vậy nhưng những bỡ ngỡ ban đầu
cũng nhanh chóng qua đi khi tôi được Ban Giám đốc và
các anh chị ở quầy giao dịch nhiệt tình hướng dẫn, quan
tâm chia sẻ mọi khó khăn. Sự thân thiện của các anh chị
làm tôi quên đi mình là người mới và giúp tôi hòa nhập
vào ngôi nhà chung Kienlongbank một cách nhanh
chóng. Cho đến nay thấm thoát cũng được gần 9 năm rồi,
tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ kiến thức cho đến kỹ
năng sống tại Kienlongbank. Đây là ngôi nhà thứ 2 mà tôi
luôn yêu mến và trân trọng”.
Tất cả các yếu tố trên đã tạo nên sức mạnh và động lực
để CBNV, CTV Kienlongbank Số 2 hoàn thành nhiệm vụ,
đạt được các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo Ngân hàng giao
phó. Với thành tích đạt được là Đơn vị kinh doanh giỏi
trong 2018 và trong Quý I/2019, Kienlongbank Số 2 tiếp
tục đạt thành tích là Đơn vị kinh doanh xuất sắc. Mặc
dù kết quả còn khiêm tốn nhưng đó là sự nỗ lực không
ngừng của cả tập thể, là sự ghi nhận, nguồn động viên
khích lệ rất lớn của Ban lãnh đạo để Đơn vị tiếp tục đạt
được những thành tích nổi bật, phấn đấu hoàn thành
tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, góp phần vào
sự phát triển bền vững của Kienlongbank.
. Bùi Công Chánh – Giám đốc Kienlongbank Số 2.
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NHỮNG GƯƠNG MẶT

TIÊU BIỂU
TẠI KIENLONGBANK

Qua 24 năm xây dựng và phát triển, Kienlongbank đang
dần khẳng định vị thế của mình trong ngành ngân hàng
và được khách hàng cả nước tin tưởng, ủng hộ. Đạt được
những thành quả ấy là nhờ vào sự đóng góp của toàn thể
CBNV, CTV Ngân hàng. Ban lãnh đạo luôn ghi nhận
những nỗ lực và kịp thời tuyên dương CBNV, CTV, tạo
động lực và cơ hội để CBNV, CTV phấn đấu. Trong Bản
tin kỳ này, Kienlongbank xin giới thiệu một số gương
mặt tiêu biểu đã có những đóng góp thiết thực vào kết
quả kinh doanh tại đơn vị.
Bạn Dương Thị Mỹ Dương
Giao dịch viên Kienlongbank Vĩnh Long
Có nhiều người ví von rằng giao dịch viên chính là “Đại sứ thương hiệu” của Ngân hàng,
không chỉ đẹp về hình thức, vững về chuyên môn mà còn phải có sự khéo léo trong cách
ứng xử, giao tiếp với khách hàng. Tại Kienlongbank Vĩnh Long, các bạn giao dịch viên vẫn
luôn rèn luyện và học hỏi từng ngày để đáp ứng các yêu cầu của công việc, hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao. Trong những thành tích của đơn vị, nổi bật có sự đóng góp
của bạn Dương Thị Mỹ Dương.
Là một giao dịch viên, hơn ai hết Mỹ Dương ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình
đối với công việc. Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Mỹ Dương còn chủ động
tìm kiếm phát triển khách hàng mới, tích cực quảng bá thương hiệu và các chương trình
hoạt động của Kienlongbank đến khách hàng. Trong quý I/2019, khi Kienlongbank triển
khai chương trình khuyến mại (CTKM) “Gửi tiền Kiên Long – Nhận liền lộc Tết” đồng thời
phát động chương trình thi đua nội bộ, với sự chăm chỉ, hăng say trong công việc cộng
với kỹ năng giao tiếp khéo léo, Mỹ Dương đã thuyết phục được nhiều khách hàng tham
gia gửi tiết kiệm. Những cố gắng của Dương đã được ghi nhận khi em đạt giải Nhất đợt
4 và giải Khuyến khích cuối Chương trình.
Không chủ quan với những kết quả đạt được, Mỹ Dương luôn phấn đấu nâng cao kiến
thức và nghiệp vụ của mình để phục vụ cho công việc tốt hơn. Trong 3 quý liền kề, em
đều đạt thành tích là A*, A**, A**. Khi Ngân hàng tổ chức CTKM “Gửi tiền Kiên Long – Vi
vu Á, Âu, Mỹ” và phát động thi đua nội bộ (đợt 1: từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019), Mỹ
Dương tiếp tục đạt giải Nhất của Chương trình.

18

KIENLONGBANK - Số 56 - 2019

Bạn Lê Thị Hồng Nhi
Giao dịch viên Kienlongbank Thốt Nốt.
“Cô giao dịch viên vui vẻ, nhiệt tình, chu
đáo” là những lời nhận xét dễ thương
mà anh chị em đồng nghiệp cũng như
khách hàng nói về Hồng Nhi.
Gia nhập Kienlongbank Thốt Nốt từ năm
2015, là nhân sự trẻ tại Đơn vị, Hồng Nhi
luôn ý thức tinh thần trách nhiệm với
công việc, chủ động học hỏi để nâng cao
kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng của bản
thân. Người ta hay nói nghề giao dịch
viên giống như người làm dâu trăm họ
nhưng cô gái nhỏ bé ấy đã làm rất tốt.
Những dịp Lễ, Tết hay sinh nhật khách
hàng, Nhi đều gọi điện thăm hỏi, bên
cạnh đó Hồng Nhi còn chủ động tìm
kiếm thêm các khách hàng mới, góp
phần phát triển nguồn khách hàng của đơn vị.
Từ những nỗ lực của bản thân, Hồng Nhi không chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch các chỉ tiêu Ban Giám đốc đơn vị giao.
Liên tiếp 3 quý vừa qua (quý III - IV/2018 và quý I/2019) Nhi đều đạt thành tích A* và A**. Mới đây nhất, Hồng Nhi là một trong
những nhân viên được Ban lãnh đạo Kienlongbank biểu dương và khen tặng hiện kim khi đạt giải Nhì trong Chương trình thi
đua nội bộ đồng hành CTKM “Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”. Ngoài công việc chuyên môn, Hồng Nhi còn thực hiện tốt
các chỉ tiêu khác, đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị như: Thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối, …
Bận rộn là vậy nhưng Hồng Nhi luôn quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ công việc với anh chị em đồng nghiệp. Sự nhiệt tình và chân
thành ấy đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và sự yêu mến mà cả đồng nghiệp và khách hàng dành cho Nhi. Chúc cho Hồng
Nhi sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian sắp tới, cùng Kienlongbank Thốt Nốt hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp
phần vào sự phát triển chung của Kienlongbank.
• Phạm Đăng Vân - GĐ Kienlongbank Thốt Nốt

Anh Trần Thành Chương
Nhân viên quản lý tài sản Kienlongbank Rạch Sỏi
Nhắc đến Phòng giao dịch Rạch Sỏi, không ai là không
biết về anh Trần Thành Chương - Nhân viên quản lý tài
sản. Anh gắn bó với Kienlongbank từ năm 2001, đến nay
đã 18 năm, anh luôn cống hiến hết mình cho công việc.
Trong quá trình công tác, với sự nỗ lực không ngừng
nghỉ, anh Chương đã đạt nhiều thành tích và nhận được
nhiều Bằng khen từ chính quyền địa phương cùng Ban
lãnh đạo Kienglongbank như: Bằng khen “Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ” năm 2004, 2005, 2008 do UBND tỉnh
Kiên Giang trao tặng; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
năm 2011, thành tích “Lao động tiên tiến” liên tiếp từ năm
2010 - 2017 do Ban lãnh đạo Kienglongbank trao tặng.
Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, anh Chương còn đảm nhận thêm vai trò hỗ trợ các giao dịch viên chăm sóc
khách hàng VIP, hỗ trợ Đơn vị huy động nguồn vốn. Với các đồng nghiệp anh thường xuyên quan tâm thăm hỏi, sẵn
sàng chia sẻ công việc khi đồng nghiệp cần giúp đỡ. Trong các chương trình hoạt động, anh là thành viên tích cực,
phụ trách công tác chụp hình, tham gia các hoạt động của ban tổ chức, đóng góp thiết thực vào thành tích chung
của Đơn vị.
Từ sự niềm nở, thân thiện của mình, anh Chương luôn được anh chị em đồng nghiệp và cả khách hàng yêu mến. Đặc
biệt, các cô chú khách hàng lớn tuổi tại Kienlongbank Rạch Sỏi thường tìm đến anh như một người bạn thân thiết, gần
gũi, chia sẻ nhiều điều cùng anh cả về công việc lẫn cuộc sống.

Những thành tích Mỹ Dương đạt được không chỉ là tiền đề rộng mở cho tương lai, sự
nghiệp của em sau này mà còn là tấm gương, là động lực để tập thể Kienlongbank Vĩnh
Long cùng nhau quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Với anh Chương, được làm việc, được phục vụ khách hàng thân yêu chính là niềm hạnh phúc. Sự lạc quan, tinh thần
của anh Chương chính là tấm gương để anh chị em tại đơn vị học hỏi, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa
nhiệm vụ được giao.

• Nguyễn Văn Bình - GĐ Kienlongbank Vĩnh Long

• Thái Thị Thúy Hằng - GĐ Kienlongbank Rạch Sỏi
www.kienlongbank.com
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Kienlongbank Hà Tiên nhộn nhịp với CTKM

kiên long
Từ những ngày đầu triển khai CTKM, Ban Giám đốc Kienlongbank Hà
Tiên đã tập trung thực hiện các công tác truyền thông, nhanh chóng
phổ biến đến khách hàng về thể lệ và các giải thưởng hấp dẫn từ
Chương trình.
Theo đó, Kienlongbank Hà Tiên tổ chức các buổi chia sẻ nhằm đào
tạo kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng cho tất cả cán bộ, nhân
viên (CBNV); xây dựng các điểm tiếp thị, bố trí từng nhóm phát tờ rơi
đến tận tay khách hàng tại các khu vực công cộng, như: Chợ, siêu thị,
trường học, bến tàu xe ….; thực hiện chương trình roadshow với lộ
trình là các điểm du lịch, khu phức hợp. Bên cạnh hình thức tiếp thị
đường phố, Ban Giám đốc Đơn vị còn triển khai đến CBNV đăng tải
hình ảnh Chương trình trên các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo,
Instagram, …). Các hoạt động đã góp phần tăng cường sự nhận biết
của khách hàng, đồng thời thu hút đông đảo khách hàng tham gia
Chương trình.

Nhộn nhịp những ngày vui
Được triển khai từ ngày 16/4/2019 đến ngày 16/7/2019, chương trình khuyến mại (CTKM) “Gửi
tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ” đã tạo tiếng vang lớn và thu hút sự quan tâm của khách hàng trên
khắp mọi miền đất nước. Cùng Bản tin Kienlongbank điểm lại công tác tổ chức Chương trình tại các
đơn vị và ý kiến của khách hàng khi tham gia Chương tình nhé!

Roadshow giới thiệu CTKM của Kienlongbank Hà Tiên

Chú Nguyễn Duy Linh, ngụ phường Bình San - khách hàng của
Kienlongbank Hà Tiên cho biết: “Tôi đã gắn bó với Kienlongbank Hà Tiên vài năm rồi, lần đâu tiên mới thấy Ngân hàng tổ chức một CTKM
hoành tráng và giải thưởng du lịch lớn như vậy. Khách hàng như tôi đây rất phấn khởi, không chừng biết đâu may mắn. Đợt này gửi tiết kiệm
tại Kienlongbank mà trúng được giải thưởng, tôi đưa bà xã đi du lịch nước ngoài một chuyến cho biết. Mong rằng Kienlongbank sẽ có nhiều
CTKM hấp dẫn hơn nữa dành cho khách hàng, gửi tiết kiệm vừa được lãi suất cao, vừa may mắn trúng thưởng thì còn gì bằng”.
Thông qua CTKM, Kienlongbank Hà Tiên đã có thêm nhiều khách hàng mới và nhận được nhiều lời khen ngợi. Những kết quả đó chính
là nguồn động lực để Đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao, góp phần vào sự thành công chung toàn hệ thống Kienlongbank.

Góc nhìn của khách hàng tại
Kienlongbank An Giang

Khách hàng tham gia CTKM tại Kienlongbank An Giang

Nghiên cứu kỹ thị trường, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng địa phương
chính là cách Kienlongbank Trà Ôn tiếp cận khách hàng của mình.
Bằng sự thân thiện, hiếu khách và tận tình, Kienlongbank Trà Ôn đang
dần chiếm được tình cảm của khách hàng, xây dựng được hình ảnh
đẹp trong lòng người dân nơi đây.

Là một trong những khách hàng đầu tiên biết đến chương
trình, chú Nguyễn Thành Sung - khách hàng thân thiết của
Kienlongbank An Giang hào hứng chia sẻ: “Gia đình tôi rất
thích đi du lịch. Năm nay Kienlongbank có CTKM lớn như vậy,
tham gia Chương trình xong tôi giới thiệu những người bạn
của mình đến gửi tiết kiệm tại Ngân hàng luôn. Nếu may mắn
trúng giải, chúng tôi sẽ có những chuyến du lịch đáng nhớ ở
nước ngoài”.

Để có được sự yêu mến và tin tưởng này, ngoài cách phục vụ chu đáo
của toàn thể CBNV trong Đơn vị, phải kể đến tầm quan trọng của các
sản phẩm dịch vụ cùng các CTKM hấp dẫn mà Kienlongbank mang
đến cho khách hàng. Điển hình, trong thời gian vừa qua, CTKM “Gửi
tiền Kiên Long – Vi vu Á, Âu, Mỹ” đã làm cho không khí làm việc tại Đơn
vị thêm phần nhộn nhịp, mang lại niềm vui cho các khách hàng gửi
tiết kiệm tại địa phương.

Trong một lần giao dịch định kỳ tại Kienlongbank An Giang,
biết đến thông tin của Chương trình, khách hàng Trần Lan
Hương cho biết: “Tôi giao dịch với Ngân hàng Kiên Long đã
nhiều năm qua, cũng từng tham gia nhiều CTKM trước đó,
nhưng lần này thấy giải thưởng ấn tượng quá, toàn những
chuyến du lịch nước ngoài. Tôi rất thích đi Nhật, mong lần này
may mắn sẽ đến với tôi”.

Vượt lên ý nghĩa của một CTKM đơn thuần, “Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ” còn mang trọn vẹn thông điệp “Sẵn lòng chia
sẻ” mà Kienlongbank dành tặng cho khách hàng. Sự thành công của Chương trình chính là nguồn động viên, khích lệ rất lớn
để Kienlongbank An Giang phấn đấu, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng tại địa phương.
• Lê Hữu Đức - GĐ Kienlongbank An Giang
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Gửi tiết kiệm được đi du lịch miễn phí là niềm vui của khách hàng Kienlongbank Trà Ôn

Với giải thưởng hấp dẫn là những chuyến du lịch nước
ngoài, CTKM của Kienlongbank tạo cơ hội để khách hàng
trải nghiệm và khám phá những quốc gia hàng đầu trên thế
giới, hội tụ nhiều kì quan và văn hóa đặc sắc như Châu Âu,
nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông của Chương trình, các hoạt động tiếp thị của Kienlongbank An Giang liên tục nhận
được sự quan tâm từ phía khách hàng. Sau khi được nhân viên Kienlongbank giới thiệu, chị Hồng Vân, một tiểu thương kinh
doanh ở chợ Mỹ Xuyên hào hứng nói : “Gửi tiết kiệm tại Kienlongbank, nếu may mắn mà trúng giải đi nước ngoài du lịch thì còn gì
bằng, để tôi tính lại với ông nhà rồi đến Ngân hàng nhen”. Cùng những suy nghĩ như vậy, chú Trần Văn Phát cũng có những quan
tâm đặc biệt về cách thức gửi tiền tại Kienlongbank và CTKM. Chú cởi mở chia sẻ “CTKM này nắm bắt tâm lý khách hàng hay quá,
ai mà không thích đi chơi, không thích đi du lịch đâu”. Sau khi trò chuyện chú cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Chương trình và hứa
hẹn sẽ giao dịch nhiều hơn với Kienlongbank An Giang trong thời gian tới.
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• Lê My - Kienlongbank Hà Tiên

Với mong muốn mang thông tin Chương trình đến tận tay khách
hàng, Ban Giám đốc Kienlongbank Trà Ôn đã chuẩn bị chu đáo và
triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông tiếp thị, như: Tổ chức
Khách hàng tham gia CTKM tại Kienlongbank Trà Ôn
chương trình roadshow, treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền rộng
khắp các khu vực, kể cả vùng xa. Các hoạt động của Đơn vị không những tạo được sự chú ý, quan tâm của khách hàng về CTKM mà còn
góp phần mang thương hiệu Kienlongbank lan tỏa đến mọi nơi.
Vừa tham gia gửi tiết kiệm tại Kienlongbank Trà Ôn, vợ chồng chị Nguyễn Xuân Kiều (ngụ xã Phú Thành – Trà Ôn) mộc mạc chia sẻ: “Tin
tưởng Ngân hàng Kiên Long nên vợ chồng tôi mang tiền dành dụm đến đây gửi tiết kiệm. Được tham gia CTKM, vợ chồng tôi hy vọng lắm,
mong là may mắn sẽ đến với mình để được đi du lịch nước ngoài. Chương trình của Kienlongbank hay quá, rất phù hợp với khách hàng, nếu
mà trúng thiệt, mừng lắm luôn các cô, chú”.
Niềm vui của khách hàng cũng chính là niềm vui của toàn thể CBNV Kienlongbank Trà Ôn. Mong rằng may mắn sẽ đến với khách hàng
thân yêu, cùng Kienlongbank trọn vẹn giấc mơ đi du lịch nước ngoài và trải nghiệm những kỳ quan đặc sắc của thế giới.
• Nguyễn Song Kim Ngân - Kienlongbank Trà Ôn
“Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ” là món quà tri ân Kienlongbank dành tặng cho khách hàng đã luôn tin tưởng và
đồng hành cùng Ngân hàng trong thời gian qua. Chương trình sẽ tổ chức lễ quay số vào ngày 26/ 7/2019 để xác định chủ
nhân của 90 giải thưởng du lịch (mỗi giải là chuyến du lịch cho 2 người), tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. Việc lựa chọn giải
thưởng du lịch và công ty Vietravel là đối tác lữ hành hàng đầu tại Việt Nam phần nào khẳng định tôn chỉ hoạt động của
Kienlongbank luôn lấy khách hàng làm trọng tâm để phục vụ, chăm sóc khách hàng bằng những dịch vụ tốt nhất. Kính
chúc quý khách hàng may mắn nhận giải thưởng từ chương trình và có những trải nghiệm đáng nhớ cùng Kienlongbank.
www.kienlongbank.com
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Cộng tác viên tín dụng là lực lượng chủ lực
trong công tác phát triển dư nợ tín dụng đối
với nhóm khách hàng cá nhân thông qua hình
thức trả góp ngày. Đây là sản phẩm đặc thù của
Kienlongbank suốt 24 năm qua. Bằng sự phấn
đấu và nỗ lực trong công việc, các CTV đang
từng ngày đóng góp vào sự phát triển chung
của đại gia đình Kienlongbank.

KIENLONGBANK

Người hùng
thầm lặng

CTV Trần Văn Chưng – Nhóm Trưởng CTV Kienlongbank Bình Thủy - CTV
được Tổng Giám đốc Kienlongbank gửi thư chúc mừng và tặng quà tri ân
Tại Hội nghị CTV năm 2019, Tổng Giám đốc Kienlongbank đặc biệt tuyên dương thành
tích của anh Trần Văn Chưng – Nhóm Trưởng CTV Kienlongbank Bình Thủy. Anh là
CTV có dư nợ cao nhất toàn hệ thống tính đến hết Quý I/2019, được Tổng Giám đốc
gửi thư chúc mừng và tặng quà tri ân.
Gia nhập Kienlongbank từ năm 2012, anh Trần Văn Chưng đã có 7 năm gắn bó
với công việc tín dụng. Ý thức từ tinh thần trách nhiệm trong công việc, ngay
từ những ngày đầu gia nhập, anh Chưng luôn làm việc chăm chỉ, chủ động
tìm hiểu chi tiết, cụ thể về những quy định của sản phẩm cho vay trả góp
ngày và các sản phẩm dịch vụ khác của Kienlongbank. Anh là người đi đầu
trong việc sử dụng, trải nghiệm sản phẩm để chia sẻ với anh em đồng
nghiệp và khách hàng.
Trước những nỗ lực và thành tích của anh, Ban lãnh đạo đã đề xuất, bổ
nhiệm anh lên chức vụ cao hơn. Ban Giám đốc Kienlongbank Bình Thủy
cho biết kể từ khi đảm nhận vị trí nhóm trưởng CTV, anh luôn là người tâm
huyết trong công việc, cập nhật những quy định mới, hỗ trợ Ban lãnh đạo
triển khai các quy trình quy định để các thành viên trong nhóm nắm bắt, áp
dụng hiệu quả trong công việc.
Với khách hàng, anh Chưng luôn xem như người thân trong gia đình. Anh luôn
quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình của khách hàng hàng ngày
để có thể hiểu hơn về hoạt động kinh doanh và có những giải pháp tháo gỡ khó
khăn, hỗ trợ kịp thời giúp công việc của khách hàng ổn định và thuận lợi hơn. Phục vụ
khách hàng bằng sự tận tâm và nhiệt tình nên khi cần giải pháp tài chính, anh luôn là người
đầu tiên khách hàng nghĩ đến.
Thành tích “CTV có dư nợ cao nhất toàn hệ thống Kienlongbank tính đến hết quý I/2019” không chỉ là nguồn động viên cổ vũ riêng
bản thân anh Chưng mà còn là động lực của tất cả anh em CTV trong toàn hệ thống Kienlongbank phấn đấu nhiều hơn nữa trong
công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, đóng góp tích cực và sự phát triển của Kienlongbank.

Chị Kim Chi (đứng thứ 3 từ phải qua) nhận hoa và bằng khen từ Ban Giám đốc Kienlongbank Phú Yên

Chị Kim Chi phát biểu tại Hội nghị CTV 2019

CTV Trương Thị Kim Chi - Nhóm trưởng CTV tổ trả góp ngày Kienlongbank
Phú Yên - Người “Chị cả” nhiệt tình và tận tâm.
Nhắc đến cái tên Trương Thị Kim Chi - Nhóm trưởng CTV tổ trả
góp ngày Kienlongbank Phú Yên thì không ai ở đơn vị là không
biết. Một người CTV tâm huyết với nghề, nhiệt tình, hoạt bát,
luôn nở nụ cười thân thiện là ấn tượng đẹp mà chị Kim Chi để
lại trong lòng những người đã từng tiếp xúc và làm việc cùng
chị.
Gắn bó với công việc CTV tín dụng từ những ngày đầu thành
lập Kienlongbank Phú Yên, đến nay đã hơn 7 năm, chị Chi tâm
sự rằng chị luôn thấy mình là người may mắn và hạnh phúc.
Với chị, được làm việc, được đóng góp một phần công sức nhỏ
bé của mình để xây dựng tổ trả góp ngày của chi nhánh ngày
càng phát triển chính là niềm vui, niềm tự hào. Không nề hà
những việc khó khăn, chị luôn tìm tòi, học hỏi những cách làm
mới, mạnh dạn đề xuất và đóng góp những ý kiến tích cực cho
hoạt động kinh doanh tại Đơn vị. Trong chương trình “Thi đua
cộng tác cùng phát triển" năm 2018 do Kienlongbank tổ chức,
với thành tích Giải Nhất - Quý IV/2018, chị Kim Chi đã được
nhận Giấy khen và phần thưởng là chuyến du lịch Malaysia từ
Ban lãnh đạo Kienlongbank.

Nhận xét về chị, anh Phạm Văn Tính - Tổ trưởng tổ trả góp ngày
Kienlongbank Phú Yên cho biết: “Chị Kim Chi là người rất tâm
huyết với nghề. Trong quá trình công tác, chị đã đóng góp nhiều
ý tưởng, nhiều đề xuất thiết thực để các CTV khác học hỏi và áp
dụng. Khi anh chị em CTV gặp khó khăn, chị Chi vừa là người chị
lớn cảm thông, động viên anh chị em, vừa là người truyền lửa,
đưa ra hướng giải quyết để anh chị em lấy lại niềm tin và động lực
trong công việc”.
Nếu ai có hỏi, bí quyết nào giúp chị làm tốt công việc, chị Kim
Chi vui vẻ trả lời “Chỉ cần có niềm tin, quyết tâm và định hướng
ngay từ đầu thì kết quả sẽ đến với mình, khó khăn ở đâu cũng
có, vấn đề là suy nghĩ tích cực để tìm cách giải quyết”. Chính từ
cách nhìn lạc quan, sự chân thật và nhiệt thành, chị Kim Chi
luôn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp cũng như khách
hàng. Từ những thành tích đạt được và sự cống hiến với nghề,
chị Trương Thị Kim Chi là tấm gương để nhiều CTV khác học
hỏi, cố gắng phấn đấu, vươn lên trong công việc và cuộc sống.
. Nguyễn Nhất Tuấn - GĐ Kienlongbank Phú Yên

Kienlongbank kính chúc các CTV Kienlongbank luôn vui khỏe, hạnh phúc
và thành công. Kienlongbank trân trọng cám ơn những đóng góp tích cực
của Qúy Anh Chị. Những thành tích đó đã tạo nên một hình ảnh CTV chuyên
nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu Kienlongbank phát triển mạnh mẽ
hơn nữa trong tương lai.

. Mai Thị Cẩm Thủy - GĐ Kienlongbank Bình Thủy
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Du lịch bằng giải thưởng

Anh Nguyễn Trí Dũng - Nhóm trưởng CTV
Kienlongbank Cà Mau

KIENLONGBANK

Tại Kienlongbank, bên cạnh việc triển
khai các chương trình khuyến mại,
chăm sóc khách hàng, Ban lãnh đạo
Ngân hàng còn tổ chức các chương
trình thi đua nội bộ cho CBNV, CTV. Vừa
qua, các CTV đạt thành tích cao trong
chương trình “Thi đua cộng tác cùng phát
triển” năm 2018 đã trải qua những chuyến
du lịch đáng nhớ. Đây là phần thưởng xứng đáng
dành cho những người chiến thắng, là thành quả từ sự
nỗ lực lao động, mang lại niềm vui và niềm tự hào cho các
CTV. Hãy cùng Kienlongbank lắng nghe những chia sẻ và
cảm xúc của các CTV sau chuyến đi nhé!

từ sự chiến thắng
du lịch Singapore và Phú Quốc
18, chuyến
Đợt 1, từ ngày 8 - 11/11/20
u lịch Malaysia và Nha Trang
9, chuyến d
Đợt 2, từ ngày 18 - 21/4/201

Anh Lương Tuấn Anh - CTV Tín dụng Kienlongbank Đồng Tháp

Anh Lương Tuấn Anh (thứ 4 từ trái qua) trong chuyến du lịch Malaysia

Đầu tiên tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Kienlongbank đã quan tâm tạo điều kiện cho
tôi và anh em CTV tín dụng có được chuyến du lịch bổ ích và lý thú tại Malaysia.
Đây là phần thưởng khích lệ quý giá, là niềm vinh dự đối với CTV chúng tôi. Trong
suốt chuyến đi tôi cảm nhận được không khí thân thiện, vui tươi, tinh thần đoàn
kết, học hỏi và tương trợ lẫn nhau đúng với phương châm của Kienlongbank - “Sẵn
lòng chia sẻ”.
Malaysia là một đất nước thân thiện, cảnh quan thanh bình, tươi đẹp với thành
phố Kualalumbua cùng tòa tháp đôi hiện đại, cao nguyên Genting, động Batu,
thánh địa Melaka … Đặc biệt ở đây, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực hoàn toàn miễn
phí, nó chứng tỏ sự phát triển vượt bậc về kinh tế cũng như chính sách an sinh xã
hội vô cùng tốt của Malaysia. Nhìn thấy nền văn hóa nước bạn, tôi liên tưởng ngay
đến văn hóa tại Kienlongbank, không chỉ tạo cho CTV một môi trường làm việc
năng động, chuyên nghiệp mà Ngân hàng còn chăm lo cho đời sống CTV bằng
những chính sách, chế độ hết sức thiết thực. Với tôi, Kienlongbank là nơi tôi luôn
yêu quý, gắn bó như chính gia đình của mình.
Chuyến du lịch vừa qua thật sư rất bổ ích, giúp tôi và các đồng nghiệp cảm nhận
được không khí thân thiện, vui tươi, tinh thần đoàn kết, học hỏi và tương trợ lẫn
nhau đúng với phương châm của Kienlongbank - “Sẵn lòng chia sẻ”. Tôi tự nhủ, bản
thân sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, góp
phần xây dựng Kienlongbank ngày càng phát triển.

Chú Bùi Mỹ Thiện (thứ 2 từ trái qua) trong chuyến du lịch
Nha Trang

Chú Bùi Mỹ Thiện - Tổ trưởng tổ trả góp
ngày Kienlongbank Đồng Tháp
Tháng 4 vừa qua, tôi vinh dự được tham gia chuyến du lịch
Nha Trang của Kienlongbank - phần thưởng mà Ban lãnh đạo
Kienlongbank dành tặng cho CTV trong chương trình “Thi đua
cộng tác cùng phát triển”. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến
Ban lãnh đạo Ngân hàng đã tạo điều kiện để tôi và các anh em
đồng nghiệp có một chuyến du lịch bổ ích và đầy ý nghĩa.
Tuy ở khác đơn vị nhưng chung một mái nhà Kiên Long, các
thành viên trong đoàn đã gạt bỏ sự ngại ngùng ban đầu và
cùng nhau khám phá những điều lý thú tại các điểm du lịch ở
Nha Trang. Những tâm sự về thuận lợi và khó khăn trong công
việc, những kinh nghiệm được chia sẻ bên tách trà cùng vài ly
bia trên bãi biển Nha Trang là kỷ niệm mà mỗi thành viên trong
chúng tôi không thể nào quên.
Chuyến đi đã kết thúc, mỗi người đều trở lại với công việc
thường ngày nhưng những cảm xúc về đồng nghiệp, về
con người Kienlongbank vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ. Trải
nghiệm vừa qua chính là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với
CTV chúng tôi, là nguồn động lực để anh em CTV cố gắng hoàn
thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với kỳ vọng mà Ban lãnh đạo
đã giao phó, góp phần đưa Kienlongbank phát triển và vươn xa
hơn nữa.

Nhờ đạt thành tích tốt trong chương trình thi đua “Thi đua cộng
tác cùng phát triển” nên tôi được tham gia chuyến du lịch đến
thành phố Nha Trang xinh đẹp. Nhận được phần thưởng này từ
Kienlongbank, thật sự tôi không thể nào diễn đạt được cảm xúc
của mình lúc đó: Vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là thành quả
sau một năm tôi phấn đấu làm việc, cống hiến cho Kienlongbank.
Trong hành trình khám phá, chúng tôi được tham quan những
địa danh nổi tiếng tại Nha Trang như Tháp Bà Ponagar, chùa Long
Sơn, Đảo khỉ, Nhà yến, khu tắm khoáng Nha Trang. Qua những
trải nghiệm ấy, khoảng cách về địa lý được xóa bỏ, thay vào đó là
sự chia sẻ, cảm thông, là những câu chuyện vui buồn trong quá
trình công tác, tất cả đã gắn kết chúng tôi lại với nhau như anh
em cùng một mái nhà.
Chuyến du lịch là một ký ức đẹp mà tôi lưu giữ. Cám ơn Ban lãnh
đạo Kienlongbank đã tạo điều kiện cho tôi có một chuyến đi bổ
ích và ý nghĩa. Trở về với công việc, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm
vụ của mình, hoàn thành các chỉ tiêu được giao và đạt thành tích
tốt trong chương trình thi đua năm sau, góp phần vào sự phát
triển chung của Kienlongbank.

Anh Nguyễn Trí Dũng (đầu tiên từ trái qua) trong chuyến du lịch Nha Trang

Anh Trần Văn Chưng - Nhóm trưởng CTV tín dụng Kienlongbank Bình Thủy
Trước hết tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo Kienlongbank đã tổ chức cho
CTV chúng tôi chuyến du lịch này, đây là món quà đầy ý nghĩa, là niềm vinh dự
của tôi và gia đình.
Những ngày tham quan đất nước Malaysia đã giúp tôi hiểu biết thêm về các kỳ
quan thế giới, văn hóa lịch sử, giao thông, kiến trúc cổ điển như phố cổ Malacca,
thành phố thông minh - Putrajaya. Ấn tượng nhất với tôi là ở nước bạn đó là họ
trồng rất nhiều cây xanh, thành phố sạch đẹp, người dân rất thân thiện.
Chuyến đi đã để lại những dấu ấn đẹp trong lòng tôi và anh em đồng nghiệp,
đưa anh em chúng tôi xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn … Qua đó, mỗi người
chúng tôi đều nhận thức sâu sắc hơn về công việc hiện tại, về nơi mà chúng tôi
đã gắn bó. Ở Kienlongbank, nếu bạn làm việc chăm chỉ, tận tình và tâm huyết,
chắc chắn những cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng.
Trải nghiệm vừa qua không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực để tôi cũng như
các thành viên trong đoàn cùng nhau phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, góp phần đưa
Kienlongbank càng lớn mạnh trong tương lai. Tự hào lắm chúng tôi là Ngân hàng
Kiên Long!
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Anh Trần Văn Chưng (đầu tiên từ phải qua)
trong chuyến du lịch Malaysia

Ông Huỳnh Nguyễn Anh Huy - Trưởng bộ phận Cho vay trả góp ngày, Phòng Khách hàng cá nhân chia sẻ:
Sau thời gian phát động, chương trình “Thi đua cộng tác cùng phát triển” đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Đơn vị kinh doanh có
thêm nhiều giải pháp bán hàng hiệu quả, dư nợ cho vay trả góp ngày tăng trưởng hơn trước. Việc phát hiện và biểu dương kịp thời CTV
có năng lực, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động của các đơn vị cùng với phần thưởng là những chuyến du lịch trong và ngoài
nước, chương trình đã tạo sự gắn kết, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các CTV đồng thời thể hiện sự quan tâm, khích lệ
của Ban lãnh đạo dành cho CTV.

Tiếp nối sự thành công của chương trình năm 2018, Kienlongbank tiếp tục duy trì và phát triển
chương trình thi đua năm 2019 với tên gọi “Cùng tăng tốc”, tổng giá trị khen thưởng là 800 triệu
VNĐ. Kết thúc quý I/2019, Kienlongbank đã tuyên dương và trao thưởng 12 CTV và 12 Đơn vị
kinh doanh đạt thành tích cao nhất trong chương trình. Qua chương trình thi đua, Ban lãnh đạo
Kienlongbank kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa dư nợ trả góp ngày, số lượng khách hàng và kết quả của mảng
kinh doanh này sẽ góp phần chung cho kết quả kinh doanh của Kienlongbank trong năm 2019.
www.kienlongbank.com
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Đoàn kết nội bộ
SỨC MẠNH CỦA
THÀNH CÔNG
Lời ngỏ! Ngoài vai trò là đội ngũ giúp việc trực tiếp cho Ban

Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ còn là bộ phận được xây dựng theo
nguyên tắc định hướng rủi ro nhằm kịp thời nhận diện và đánh giá
các rủi ro tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng đến việc hoàn thành
các mục tiêu của Ngân hàng, tập trung và tối ưu hóa nguồn lực vào
các rủi ro trọng yếu nhằm giúp Ngân hàng đối phó các nguy cơ và
nắm bắt cơ hội trong việc tuân thủ các quy định của luật pháp. Bên
cạnh đó, tham mưu cho Ban lãnh đạo những định hướng, quyết
sách nhằm điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo hoạt động của Ngân
hàng an toàn, hiệu quả đồng thời theo kịp lộ trình triển khai Basel
II tại Việt Nam. Với mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm,
góp phần nâng cao nhận thức của CBNV, CTV, Phòng Kiểm toán nội
bộ trân trọng giới thiệu bài viết “Đoàn kết nội bộ - Sức mạnh của
thành công”.
“Đoàn kết là sức mạnh vô địch” – điều đó đã trở thành chân lý, là
truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến nay trong
quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã thực hiện và vận
dụng rất tốt bài học đoàn kết ấy trong công cuộc giữ vững nền độc
lập, tự do của nước nhà. Nếu sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh thì
sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau “Một người
vì mọi người, mọi người vì một người” cũng là một yếu tố cực kỳ
quan trọng. Thực tế cho thấy, mỗi một cá thể đều có những ưu
điểm riêng mà người khác không có, khi nhiều cá thể, nhiều khối
óc cùng nhìn về một hướng, đồng lòng tác chiến, sẽ kết thành một
khối vững chắc giúp tập thể dễ dàng đi đến thành công.
Trong 03 yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa thì “Nhân hòa” được
xem là yếu tố cực kỳ quan trọng. Do đó, Ban lãnh đạo đơn vị cần
phải đặc biệt quan tâm, chú ý xây dựng, kết nối các thành viên lại

kiên long
với nhau trở thành một khối đoàn kết, toàn tâm, toàn ý vì mục
tiêu chung.
Hiện nay, nhiều đơn vị đã ý thức được điều này và đã xây dựng
đơn vị mình thành một tập thể ổn định, đi vào hoạt động nề
nếp, hiệu quả, về cơ bản đã trở thành một khối đoàn kết thống
nhất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh
đó vẫn còn một vài đơn vị chưa thực hiện tốt mục tiêu này, nội
bộ không ổn định, thiếu sự đoàn kết. Những vấn đề này là nguy
cơ tiềm ẩn dẫn đến những sự cố đáng tiếc và không hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao.
Qua quan sát từ những đơn vị đạt thành tích tốt cho thấy, để thành công cần
chú ý các yếu tố sau:
Trước hết mỗi CBNV, CTV phải có lập trường tư tưởng vững
vàng, xác định phấn đấu vì một mục tiêu chung, cùng nhìn về
một hướng - đó là hiệu quả lao động, là kết quả kinh doanh. Có
như vậy thì việc thi đua trong nội bộ sẽ không trở thành ganh
đua. Khi đã có chung một lý tưởng, mục tiêu thì mọi người sẽ
chung sức, chung lòng và thân ái với nhau hơn.
Mỗi CBNV, CTV phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích
cá nhân, biết nhìn nhận đúng sai, biết lắng nghe để tự sửa chữa
những thiếu sót của bản thân, biết góp ý chân tình cho đồng
nghiệp. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt nhau cùng tiến bộ,
đó là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững
chắc hơn.
Mỗi bộ phận, nhóm trưởng, tổ công đoàn … có vai trò rất
lớn trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đó là sự gần gũi,
cảm thông, là sự góp ý chân thành, cởi mở, không mang tính áp
đặt giữa cấp trên – cấp dưới. Đối với Ban lãnh đạo, cần biết nắm
bắt tâm tư nguyện vọng của CBNV, CTV. Khi phân công công
việc hay giải quyết những thắc mắc tránh việc gây ra ức chế đối
với CBNV, CTV. Sự thoải mái trong tư tưởng sẽ khiến con người ta
nhiệt tình và yêu mến công việc hơn, gắn bó lâu dài hơn.
Một vấn đề hết sức quan trọng trong việc xây dựng mối
đoàn kết nội bộ là phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự công bằng,
công khai trong đơn vị.
Trong thời gian qua, nhờ phát huy sức mạnh tập thể khối đại
đoàn kết, các đơn vị đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Hy
vọng rằng tinh thần cống hiến, hết lòng vì công việc luôn tồn tại
mãi trong từng con người Kienlongbank, chúng ta sẽ là những
tập thể đại đoàn kết hăng say lao động, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao phó.
. Nguyễn Ngọc Hiến - Phòng Kiểm toán nội bộ
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Như một nét đẹp trong văn hóa Ngân hàng, Ban lãnh đạo
Kienlongbank luôn quan tâm đến công tác đào tạo, tổ chức
các cuộc thi nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên đồng
thời triển khai các chương trình thi đua nội bộ, kịp thời khen
thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. Trải
qua những lần thi đua đó, mỗi người đều rút ra cho mình
nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để trưởng thành và vững
vàng hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

những mùa thi

Những cuộc thi nghiệp
vụ của Kienlongbank
đã giúp tôi trưởng thành
Thi đua nội bộ
- Động lực giúp tôi
phát triển
Thấm thoát đã gần hai năm kể từ ngày tôi gia nhập đại gia đình
Kienlongbank. Với sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đồng nghiệp, tôi
nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Tuy thời gian gắn
bó với Ngân hàng chưa lâu nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng, ở
Kienlongbank có một văn hóa rất khác biệt. Ngân hàng thường
xuyên có những khóa học trực tuyến về sản phẩm, nghiệp vụ,
kỹ năng trên ứng dụng E-learning để bổ sung kịp thời các kiến
thức thực tiễn cho nhân viên. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn có
các cuộc thi đào tạo nghiệp vụ áp dụng trên toàn hệ thống được
tổ chức định kỳ hàng năm, giúp tôi và đồng nghiệp phát triển
về kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn, nâng cao hiệu
quả công việc.
Tôi đã hai lần tham gia vào cuộc thi đào tạo nghiệp vụ tại
Kienlongbank. Cảm giác như trở về thời sinh viên chuẩn bị bước
vào kỳ thi quan trọng, dù trước đó đã tham dự nhiều cuộc thi
nghiệp vụ như vậy, dù đã chuẩn bị kiến thức kỹ càng, nhưng
tôi vẫn không tránh khỏi tâm trạng lo lắng bồn chồn và cố
gắng ôn luyện ngày đêm như một chiến binh sắp ra trận. Để
đạt được thành tích cao trong các kỳ thi, tôi và các anh em tại
Đơn vị thường xuyên cập nhật văn bản quy định nghiệp vụ, sản
phẩm trong suốt quá trình làm việc. Trong thời gian tổ chức thi,
các phòng, ban, trung tâm Hội sở tổ chức nghiêm túc, đảm bảo
sự khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh. Kết quả cuộc
thi là cơ sở để đánh giá năng lực nhân sự, là căn cứ để xét khen
thưởng, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với trình độ
chuyên môn.
Bản thân tôi luôn phấn đấu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức,
kinh nghiệm để hoàn thiện mình. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sự
nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tôi sẽ nỗ lực và phấn đấu
nhiều hơn nữa để có thể đóng góp một phần công sức của mình
vào thành công lớn của Kienlongbank trong tương lai.

Tôi đi làm đã tròn 10 năm, đã quên dần cảm giác
thức khuya dậy sớm để ôn luyện bài vở, có chăng
chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ. Thế nhưng,
không phải việc thi cử sẽ kết thúc khi rời khỏi ghế
nhà trường, 9 năm làm việc tại Kienlongbank là
9 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng với những
cuộc thi nghiệp vụ, chương trình thi đua nội bộ
gắn liền với vị trí công việc Giao dịch viên và hiện
tại là Kiểm soát viên giao dịch của tôi.
Trong quá trình công tác, chương trình thi đua nội
bộ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi là chương
trình “Chung sức” được triển khai vào năm 2017.
Ngay từ tên gọi, “Chung sức” đã thể hiện được mục
tiêu và ý nghĩa của mình, không đơn thuần là sự
thi đua của mỗi cá nhân mà quan trọng hơn hết là
sự gắn kết tập thể, cùng nhau phấn đấu vì sự phát
triển chung của Kienlongbank.
Nhờ sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Kienlongbank Bình
Dương và các anh chị em đồng nghiệp cùng nỗ lực
của bản thân, tôi đã thuyết phục được nhiều khách
hàng tham gia gửi tiết kiệm tại Kienlongbank trong
đợt thi đua lần này, đóng góp một phần nhỏ vào
kết quả kinh doanh của Đơn vị. Với phần thưởng là
mã số tham gia quay số cuối Chương trình, tôi đã
may mắn đạt được giải Nhì.
Giá trị vật chất của giải thưởng tuy không lớn
nhưng giá trị tinh thần mà chương trình mang
lại thì không thể nào đo được. Giải thưởng đã tạo
động lực để tôi phấn đấu trong công việc, giúp tôi
hiểu rằng mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận xứng đáng
nếu bạn biết cố gắng và làm việc hết sức mình.

. Nguyễn Trọng Ngọc – Kienlongbank Hồng Ngự

. Trần Thị Hương – Kienlongbank Bình Dương
www.kienlongbank.com
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ƯU TIÊN TÍN DỤNG
CHO NÔNG NGHIỆP,
NÔNG THÔN.
Nông nghiệp, nông thôn là một trong các lĩnh vực
ưu tiên được ngành ngân hàng tập trung đầu tư
vốn tín dụng. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải
pháp, tín dụng trong phát triển nông nghiệp nông
thôn vài năm gần đây luôn có mức tăng cao hơn so
với tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng.

Dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng khoảng 25% dư
nợ tín dụng nền kinh tế

Để hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Chính phủ đã
ban hành nhiều chính sách đặc thù mang tính đột phá, phù hợp
với đặc điểm sản xuất kinh doanh ở khu vực nông nghiệp, nông
thôn như: Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông
nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013;
Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/
NQ-CP ngày 07/3/2017; Chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày
07/9/2018.
Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam,
ông Đào Minh Tú, quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng
VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thấp hơn từ 1% 2% lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các
ngân hàng cũng đồng thời triển khai nhiều chính sách khuyến
khích, hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng tín dụng nông
nghiệp, nông thôn và chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng
đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho người dân; triển khai nhiều
chương trình tín dụng đặc thù góp phần hỗ trợ doanh nghiệp,
người dân đầu tư phát triển một số mặt hàng nông sản thế mạnh
của Việt Nam như lúa gạo, thủy sản, cà phê…

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tín dụng đối với lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn trong những năm vừa qua đã đạt kết
quả đáng khích lệ: Dư nợ tín dụng tăng đều qua các năm, với tốc
độ tăng trưởng bình quân 10 năm trở lại đây đạt gần 20% và luôn
cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung nền kinh tế; đến cuối
tháng 12/2018 dư nợ tín dụng đạt 1.786.353 tỷ đồng, tăng 21,4%
so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng khoảng 25% dư nợ tín
dụng nền kinh tế. Hiện tại đã có khoảng 70 ngân hàng thương
mại, hơn 1.100 Quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng Chính sách
xã hội tham gia cho vay lĩnh vực này.
Kết quả đầu tư tín dụng của hệ thống các TCTD đã góp phần
không nhỏ giúp người dân, doanh nghiệp có vốn đầu tư sản
xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu
vốn tiêu dùng của người dân khu vực nông thôn, qua đó đóng
góp tạo ra mức tăng GDP của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp
và thủy sản (năm 2018 tăng 3,76%, cao nhất trong giai đoạn
2012-2018).

Tiếp tục triển khai các giải pháp, đẩy mạnh
đầu tư tín dụng phục vụ nông nghiệp

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc đầu tư tín dụng đối với
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn còn một số vướng mắc, cụ
thể: Nông nghiệp là một trong các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro
nhưng các cơ chế xử lý, phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm trong
nông nghiệp chưa được triển khai mạnh mẽ; sản xuất nông
nghiệp còn nhỏ lẻ, trình độ chế biến sâu còn hạn chế nên giá
trị gia tăng thấp; các mô hình liên kết số lượng còn ít; thị trường
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định; chưa có nhiều mô
hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thực
hiện bài bản. Những tồn tại này, ít nhiều đã gây khó khăn cho
các tổ chức tín dụng trong việc quản lý rủi ro, kiểm soát dòng
tiền khi cho vay.
Để đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn thực sự hiệu
quả, năm 2019 Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện và bổ sung
các cơ chế chính sách khuyến khích các TCTD mở rộng cho vay
sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại khu vực này. Bên cạnh đó,
đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đặc
thù trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các chương trình
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông
nghiệp theo chuỗi giá trị, mô hình liên kết nhằm nâng cao giá
trị gia tăng trong sản xuất, giúp người dân, doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khôi phục sản xuất
và ổn định cuộc sống.
. Nguồn: vneconomy.vn; congthuong.vn
www.kienlongbank.com
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Trao giá trị, trọn vẹn tin yêu
Với Kienlongbank, sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo cho sự thành công. Từng cán bộ, nhân viên
Kienlongbank luôn xem khách hàng là gia đình, là người thân, trao đến cho khách hàng sự tận tâm, nhiệt
thành trong cung cách phục vụ. Những nỗ lực đó đã được khách hàng ghi nhận khi giờ đây, dù có nhiều sự
lựa chọn hơn nhưng khách hàng vẫn gắn bó và đặt trọn niềm tin tại Kienlongbank.
Khách hàng Thu Quyên - Kienlongbank Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
“Tôi là khách hàng của Kienlongbank Rạch Giá hơn 10 năm nay, đã sử dụng
khá nhiều các sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng. Trong đó, tôi thích nhất là
sản phẩm “Tiết kiệm ước mơ” vì rất phù hợp để gia đình tôi tích lũy cho con
cái. Ở Rạch Giá bây giờ có nhiều ngân hàng khác để chọn lựa nhưng tôi vẫn
cứ thích đến Kienlongbank giao dịch. Bên cạnh các ưu đãi về lãi suất cao,
các chương trình khuyến mại hấp dẫn, hình thức tiếp thị phong phú thì
điều tôi ấn tượng nhất chính là cách làm việc chu toàn và vui vẻ của các bạn
nhân viên, mọi thủ tục hồ sơ của khách hàng đều được các bạn hỗ trợ giải
quyết nhanh chóng. Gắn bó với Kienlongbank Rạch Giá đã lâu, tôi thật sự
vui mừng với sự phát triển của Kienlongbank hiện nay. Là một khách hàng
thân thiết, tôi mong rằng Ngân hàng sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm
và dịch vụ tiện ích hơn nữa để khách hàng có được một nơi tin tưởng, gửi
gắm tài chính. Xin chúc cho các bạn nhân viên Kienlongbank Rạch Giá thật
nhiều sức khỏe và thành công, chúc cho Ngân hàng Kiên Long ngày càng
phát triển thịnh vượng.

Khách hàng Hà Quốc Khánh, Kienlongbank Diên Khánh.

Khách hàng Lê Thị Lệ Xuân, Kienlongbank Diên Khánh.

“Tôi buôn bán các mặt hàng trang trí nội thất trong chợ Diên
Khánh này, vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên đến
Kienlongbank Diên Khánh giao dịch. Các hình thức tiết kiệm của
Kienlongbank khá phong phú, lãi suất cạnh tranh, ngoài ra còn
có chương trình khuyến mại với nhiều giải thưởng lớn như du
lịch nước ngoài này kia rất vừa ý khách hàng. Điều tôi cực kỳ ấn
tượng nữa là màu xanh Kiên Long, từ nơi làm việc cho tới trang
phục của nhân viên đều tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng.
Đặc biệt, phong cách phục vụ của các bạn không chê vào đâu
được, nhẹ nhàng, tận tình và vui vẻ, tạo cho tôi sự thân thiết
ngay cả những ngày đầu tôi đến đây”

“Tôi là khách hàng quen thuộc của Kienlongbank Diên Khánh, ở
đây tôi cảm nhận được các nhân viên luôn quan tâm đến khách
hàng một cách thật lòng và chân thành. Các bạn thường xuyên
gọi điện hỏi thăm, gọi nhắc đến hạn và kể cả sinh nhật của tôi các
bạn cũng không quên bao giờ. Các bạn giữ chân tôi bằng sự vui
vẻ, thoải mái và nhiệt tình như những người thân trong nhà. Để
đáp lại những tình cảm đó, tôi cũng thường xuyên giới thiệu bạn
bè và người thân đến Kienlongbank Diên Khánh giao dịch, hỗ trợ
các bạn nhân viên hoàn thành nhiệm vụ”
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Khách hàng Nguyễn Thị Sửu, Kienlongbank Năm Căn
“Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Kienlongbank Năm Căn được
hơn 1 năm nay rồi, thời gian qua đi nhưng tôi vẫn nhớ mãi cách
phục vụ tận tình và chu đáo của nhân viên trong những ngày
đầu tôi đến đây gửi tiết kiệm. Với một khách hàng lớn tuổi như
tôi, các bạn nhân viên đã tận tình hướng dẫn, tư vấn và giải thích
cặn kẽ từng vấn đề tôi thắc mắc, tạo cho tôi cảm giác thân thiện,
tin tưởng ngay từ đầu. Không chỉ hỗ trợ khách hàng trong các hồ
sơ thủ tục, nhân viên Kiên Long còn thường xuyên gọi điện hỏi
thăm sức khỏe, nhắc tôi đến hạn sổ tiết kiệm, tư vấn giới thiệu
chương trình mới. Điều làm tôi cảm động hơn hết là đến ngày
sinh nhật, các bạn còn gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật. Sự
chia sẻ, quan tâm của các bạn đã làm cho tôi tìm được nhiều
niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn Kienlongbank Năm Căn, cám
ơn sự tận tình của các bạn, xin chúc cho Ngân hàng Kiên Long
ngày càng phát triển và được khách hàng trên mọi miền đất nước
yêu mến, ủng hộ”.

Khách hàng Lý Thế Vinh, Kienlongbank Năm Căn
“Trước đây, tôi sử dụng dịch vụ chuyển tiền ở ngân hàng khác,
từ ngày được bạn bè giới thiệu qua Kienlongbank, tôi quyết định
gắn bó luôn. Ngân hàng có dịch vụ chuyển tiền nhanh vô cùng
tiện lợi, tích tắc là khách hàng của tôi đã nhận được tiền, đảm
bảo chính xác tuyệt đối, phí chuyển lại thấp hơn các ngân hàng
khác nên rất tiết kiệm. Từ ngày đến Kienlongbank Năm Căn, công
việc của tôi thuận lợi và nhanh chóng hơn hẳn. Xin chúc toàn thể
CBNV của Kienlongbank Năm Căn nói riêng và Ngân hàng Kiên
Long nói chung luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và là người
bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng”

www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK NGŨ HÀNH SƠN

Vững tin nơi vùng núi Ngũ Hành

Quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn hay
núi Non Nước nằm trên địa phận quận
Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành
phố Đà Nẵng 8 km về phía Đông Nam,
ngay trên tuyến đường Đà Nẵng - Hội An.
Những ngọn núi đá vôi nằm rải rác trên
diện tích khoảng 2 km gồm: Kim Sơn,
Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn.
Mỗi ngọn núi có một vẻ đẹp riêng về hình
dáng, vị trí, chất liệu đá, về hang động,
chùa chiền bên trong. Có thể nói, Ngũ
Hành Sơn là điểm đến không thể thiếu
của tất cả các đoàn du khách khi ghé
thăm thành phố Đà Nẵng.

Dưới chân những ngọn núi Ngũ Hành là làng đá mỹ nghệ Non
Nước, đây là một làng nghề thủ công có truyền thống lâu đời,
được hình thành cách đây khoảng bốn trăm năm - vào thế kỷ
17. Ban đầu, làng đá mỹ nghệ Non Nước do những người thợ xứ
Thanh - Nghệ đến lập ấp và tạo dựng. Lúc bấy giờ sản phẩm chủ
yếu phục vụ đời sống gồm những hòn chì đá dùng để buộc neo
tàu thuyền, các loại cối giã gạo, cối xay bột, tiếp theo là những sản
phẩm điêu khắc bia mộ, đặc biệt là những chế tác rồng, phượng,
rùa,… phục vụ trang trí tại các chùa chiền, miếu mộ, lăng tẩm,
cung đình... Những sản phẩm điêu khắc đá được truyền nghề và
phát triển qua nhiều đời, dần đi vào đời sống tinh thần, phản ảnh
nền văn hoá truyền thống của một vùng dân cư với nghề điêu
khắc đá mỹ nghệ.
Kienlongbank Ngũ Hành Sơn được thành lập và hoạt động vào
trung tuần tháng 7 năm 2018 ngay cạnh danh thắng Ngũ Hành
Sơn của thành phố bên bờ Sông Hàn. Bám sát mục tiêu xuyên
suốt của Kienlongbank là trở thành một trong những ngân hàng
bán lẻ hàng đầu, tập thể CBNV Kienlongbank Ngũ Hành Sơn đã
tích cực quảng bá và giới thiệu thương hiệu Kienlongbank tại địa
bàn quận Ngũ Hành Sơn, đặc biệt là khu vực làng đá mỹ nghệ
Non Nước. Song song với việc thực hiện chu đáo các chương
trình vì cộng đồng như trao học bổng “Chia sẻ ước mơ”, tặng quà
Tết cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ... Kienlongbank
Ngũ Hành Sơn còn triển khai nhiều chương trình tiếp thị trực tiếp
đến người dân địa phương như phát tờ rơi tại các khu dân cư, các

làng nghề, các chợ... hay giới thiệu Kienlongbank tại các sự kiện
do địa phương tổ chức. Với nhiều hoạt động đa dạng và tích cực,
Kienlongbank Ngũ Hành Sơn đã dần dần tạo được chỗ đứng và
niềm tin với người dân vùng núi Ngũ Hành. Một trong những
thành quả rõ nét nhất là số lượng khách hàng gửi tiền ngày càng
tăng, cùng với đó là nguồn vốn Kienlongbank đã đến được nhiều
người dân có nhu cầu thực sự trên địa bàn, đặc biệt là những hộ
gia đình và cơ sở kinh doanh đá mỹ nghệ Non Nước.
Vào những tháng đầu năm, khi các cơ sở đá mỹ nghệ bắt đầu
vào mùa sản xuất cao điểm, chủ cơ sở có nhu cầu vốn rất cao
để nhập nguyên liệu, chi trả nhân công, ... Nắm bắt được nhu
cầu đó, Kienlongbank Ngũ Hành Sơn đã tập trung tiếp thị và giới
thiệu các sản phẩm, nhất là sản phẩm tín dụng vào khu vực làng
đá mỹ nghệ Non Nước. Trong quá trình tiếp thị như vậy, CBNV
Kienlongbank Ngũ Hành Sơn đã tiếp cận và giới thiệu sản phẩm
cho vay của Kienlongbank tại cơ sở sản xuất đá Lai Chi của anh
Nguyễn Phú Lai.
Bước vào nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cách đây gần 30 năm, anh
Nguyễn Phú Lai đã chứng kiến bao thăng trầm của vùng núi Ngũ
Hành cũng như làng đá mỹ nghệ Non Nước. Ban đầu, anh khởi
nghiệp mở xưởng sản xuất đá mỹ nghệ tại khu làng đá cũ (đường
Nguyễn Duy Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).
Cách đây 5 năm, khi thành phố quy hoạch sắp xếp lại làng nghề,
anh lại chuyển cơ sở về làng đá mỹ nghệ hiện nay. Anh tâm sự:
“Hồi mới mở xưởng khó khăn trăm bề, không có vốn nhập nguyên
liệu, không tìm được thợ, nguồn khách hàng ít, thành phố lại chưa
quy hoạch và hỗ trợ làng nghề nên vất vả lắm. Tôi cũng tìm đến vài
ngân hàng để xoay xở nguồn vốn làm ăn nhưng vẫn không đáp ứng
được nhu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng”.
Sau khi tìm hiểu những tiện ích của sản phẩm vay Kienlongbank,
anh Nguyễn Phú Lai đã chủ động liên hệ và đặt vấn đề nhận
tài trợ vốn từ Kienlongbank Ngũ Hành Sơn. “Sản phẩm vay của
Kienlongbank có nhiều tiện lợi như thanh toán gốc lãi linh hoạt hay
không phạt trả nợ trước hạn, điều này phù hợp cho những khách
hàng có nguồn tiền ra vào thường xuyên như tôi. Ngoài ra, nhân viên
Kienlongbank thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng trong việc
chuẩn bị hồ sơ cùng các thủ tục vay vốn. Tôi đã từng giao dịch với
một số ngân hàng nhưng theo tôi, Kienlongbank là Ngân hàng phù
hợp với mình nhất. Hy vọng Kienlongbank có thêm các sản phẩm
hoặc chính sách ưu đãi về lãi suất đối với những cơ sở kinh doanh
như chúng tôi”, anh Lai chia sẻ.
Có thể nói, việc kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng
đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng về sản
phẩm cũng như phong cách phục vụ là động lực lớn giúp đội
ngũ CBNV Kienlongbank Ngũ Hành Sơn thêm vững tin phục vụ
tốt khách hàng nơi vùng núi Ngũ Hành.

Kienlongbank Ngũ Hành Sơn thăm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Lai Chi của anh Nguyễn
Phú Lai

. Ngô Thanh Tuấn - GĐ Kienlongbank Ngũ Hành Sơn
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Nguồn vốn Kienlongbank nhanh chóng đến với
bà con Quảng Nam trong sản xuất kinh doanh
Kienlongbank Quảng Nam là chi nhánh đầu tiên của Ngân hàng khai trương hoạt
động tại tỉnh Quảng Nam vào cuối năm 2018. Tuy mới thành lập nhưng những
đồng vốn từ Kienlongbank đã sớm đến với người dân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất
kinh doanh và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, xây
dựng, sửa chữa nhà, mua sắm và kinh doanh.
Một buổi sáng đầu tuần của tháng 5, chúng tôi tổ chức
đi thăm khách hàng, đây là hoạt động thường lệ của
Kienlongbank Quảng Nam trong công tác chăm sóc khách
hàng. Đợt này, một trong những khách hàng trên địa bàn
mà chúng tôi ghé thăm là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và
Xây dựng Hà Minh Quân. Đây là Công ty do anh Hà Quốc
Sơn làm chủ doanh nghiệp và là một trong những khách
hàng thân thiết, gắn bó với Kienlongbank Quảng Nam kể
từ ngày thành lập đến nay.

KIENLONGBANK AN MINH

Tiếp thêm nguồn vốn
cho bà con nuôi tôm
công nghiệp

Công ty Hà Minh Quân được trang bị cơ sở vật chất,
máy móc thiết bị hiện đại. Khách hàng hiện tại là những
doanh nghiệp lớn, có uy tín tại tỉnh Quảng Nam. Hàng
tháng, Công ty sản xuất hàng triệu sản phẩm nhưng vẫn
chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng của khách hàng.
Anh Sơn chia sẻ thêm: “Nhờ nguồn vốn Kienlongbank bổ
sung kịp thời, Công ty tôi đã mua thêm nguyên vật liệu, tháng
rồi đã ký hợp đồng và cung cấp cho Công ty dệt may 29-03
một lô hàng bao bì và đang nhập thêm máy móc thiết bị".

Trao đổi với chúng tôi, ông Từ Văn Lẫy - Chủ tịch UBND xã Vân
Khánh Đông cho biết: “Bà con nông dân xã Vân Khánh Đông đã có
cuộc sống tốt lên nhờ mô hình hiện đại trong sản xuất tôm, cua, nhờ
đó thu nhập của người dân cũng được nâng cao đáng kể”.

Tiếp tục chuyến hành trình, anh Sơn đưa chúng tôi đến
thăm cơ sở sản xuất thứ 02 của gia đình anh. Nơi đây là một
hợp tác xã đã cũ nhưng diện tích rất rộng với trên 1.000
m2. Anh cho biết trong thời gian sắp tới, anh sẽ đầu tư xây
thêm nhà xưởng cùng kho chế biến hạt nhựa. Hạt nhựa
là nguyên liệu đầu vào ổn định cho việc chế biến thành
phẩm kê nhựa và cung cấp nguyên liệu nhựa cho khu vực
miền Trung, Tây Nguyên. Hiện nay, công ty anh đã nhập
kho nhiều tấn nguyên liệu thô và đã lắp đặt thiết bị chạy
thử để nâng tầm quy mô sản xuất.
Anh Sơn cho biết thêm, lúc ban đầu chỉ mua một máy sản
xuất. Theo dự tính 4 năm mới khấu hao xong phần máy
sản xuất, nhưng theo công suất và hiệu quả hiện tại thì
chừng hơn 1 năm anh sẽ thu hồi vốn tiếp tục tái đầu tư.
Anh trăn trở: “Ngành này rất nhiều tiềm năng và đã nhận
được nhiều đơn đặt hàng của các công ty lớn như: Công ty
Ô tô Trường Hải, Công ty dệt may 29-03, …. Trong thời gian
sắp tới, nếu được Kienlongbank tiếp tục đồng hành và hỗ trợ,
công ty chúng tôi sẽ mở rộng hơn quy mô sản xuất để phát
triển kinh doanh”.

36

KIENLONGBANK - Số 56 - 2019

Tuy nhiên, để có vốn sản xuất và mở rộng diện tích nuôi tôm cua
thì người nông dân rất cần nguồn vốn vay hỗ trợ từ ngân hàng.
Theo thống kê có khoảng 70% hộ nông dân đều đang có nhu
cầu vay vốn từ ngân hàng để mở rộng quy mô canh tác. Nhưng
để tìm được nguồn vốn giá rẻ và chi phí thấp, thủ tục hồ sơ đơn
giản trong việc vay vốn đối với bà con là hết sức khó khăn, bởi từ
trước đến nay, bà con chỉ tiếp cận với các Ngân hàng nhà nước
trên địa bàn. Vì vậy, khi được biết tin Kienlongbank mở Phòng
giao dịch ở huyện An Minh bà con đã rất phấn khởi và vui mừng
vì có thêm nhiều lựa chọn ngân hàng để giao dịch.

Kienlongbank Quảng Nam thăm Công ty của khách hàng Hà Quốc Sơn (đầu tiên
từ trái qua)

Nghe những lời chia sẻ từ anh Sơn, chúng tôi cảm thấy vui
mừng bởi những đồng vốn của Kienlongbank đã kịp đến
với khách hàng, sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu
quả. Chúc cho Công ty Hà Minh Quân làm ăn thắng lợi.
• Nguyễn Đức Sâm – Trưởng phòng KHCN - KHDN
Kienlongbank Quảng Nam

Ông Từ Văn Lẫy cũng cho biết thêm: “Hiện nay mô hình nuôi tôm
công nghiệp bắt đầu thí điểm ở địa phương và đã được UBND huyện
An Minh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân rộng ra
các hộ nuôi tôm trên địa bàn. Nhưng việc tài trợ vốn là hết sức khó
khăn, nên khi có thêm Kienlongbank đặt trụ sở giao dịch tại huyện,
tôi đã giới thiệu với rất nhiều hộ nông dân để tiếp cận và tìm nguồn
vốn vay từ Kienlongbank”.
Một trong những hộ dân tiêu biểu tiên phong chuyển đổi mô
hình nuôi tôm công nghiệp là hộ gia đình chị Nguyễn Thị Trúc
Linh, ngụ tại ấp Ngọc Thành, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh.
Gia đình chị đã đi nhiều nơi tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm mô

Kienlongbank An Minh thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp của khách hàng Nguyễn
Thị Trúc Linh

An Minh là huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm giữa huyện
U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận, cách Tp. Rạch Giá
khoảng 60 km. Nơi đây là một trong những địa phương
có tiềm năng kinh tế với mật độ dân cư đông đúc và vị
trí địa lý thuận lợi. Trong những năm gần đây, người
dân huyện An Minh đã có cuộc sống sung túc hơn nhờ
mô hình canh tác tôm, cua, trong đó xã Vân Khánh Đông
là một trong những địa phương tiêu biểu thực hiện hiệu
quả mô hình này.
hình nuôi tôm công nghiệp tại Bạc Liêu, Cà Mau… Sau thời gian
tích lũy, gia đình chị đã quyết định chuyển từ nuôi tôm quảng
canh sang nuôi tôm công nghiệp. Qua sự giới thiệu của địa
phương, chị đã tìm đến Kienlongbank An Minh để vay vốn. Với
nguồn vốn từ Kienlongbank, gia đình chị đã mạnh dạn chuyển
01 ha nuôi tôm quảng canh sang công nghiệp với việc đào 04 ao
nuôi trong đó có 02 ao chính và 02 ao phụ xử lý.
Chị Linh tâm đắc khi thay đổi mô hình nuôi tôm công nghiệp với
những hiệu quả đạt được. Đây là mô hình mẫu được địa phương
quan tâm, nhân rộng và Kienlongbank tài trợ vốn nên chị tin
tưởng sẽ thành công trong thời gian tới. Ước tính, sau mỗi vụ thu
hoạch khoảng 03 tháng với sản lượng của 02 ao chính khoảng 10
tấn và giá khoảng 170.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình chị
thu về lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng.
Từ những khó khăn trong việc nuôi tôm quảng canh hiện nay thì
việc chuyển đổi mô hình sang nuôi tôm công nghiệp là hướng
đi mới trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại
huyện An Minh. Cùng với việc tiếp cận với mô hình mới, tìm hiểu
kỹ thuật sản xuất kinh doanh, chủ động tư vấn cho người dân,
Kienlongbank An Minh đã tạo điều kiện vay vốn cho bà con
nông dân trên địa bàn và đa dạng hóa loại hình cho vay nông
nghiệp, góp phần nhân rộng mô hình kinh doanh hiệu quả tại
địa phương.
. Trương Quốc Hảo - GĐ Kienlongbank An Minh
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Những điều trân quý
tại Kienlongbank

Đồng hồ vẫn quay đều, thời gian vẫn trôi và tôi cứ thế làm
việc ở Kienlongbank thấm thoát đã 5 năm.
Mới ngày nào còn là cô bé sinh viên mới ra trường, chập
chững bước vào nghề với bao bỡ ngỡ và bộn bề lo toan thì
bây giờ cô bé sinh viên ấy đã ổn hơn rất nhiều, tự tin giao
tiếp, thành thạo về chuyên môn. 5 năm qua, Kienlongbank
đã cho tôi rất nhiều điều quý giá, giúp tôi rèn luyện được
nhiều kỹ năng trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Tôi có một gia đình thứ hai với các anh chị em luôn yêu
thương và giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung chí hướng, chung
sức xây dựng ngôi nhà Kienlongbank ngày càng phát triển.
Là một nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách
hàng đến giao dịch, gọi điện hỏi thăm khách hàng không
chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui của tôi. Những cố gắng
của bản thân đã phần nào được khách hàng ghi nhận, sự
gắn bó của tôi với khách hàng không chỉ vì công việc mà
đôi khi là sự chia sẻ về những mẩu chuyện nho nhỏ trong
cuộc sống hoặc có lúc là những vấn đề, sự cố khách hàng
gặp phải. Sự gần gũi và thân thương đó làm cho tôi thêm
yêu và trân trọng công việc của mình nhiều hơn.
Hồi tưởng lại thời gian qua, cứ ngỡ là cuốn phim quay chậm
của cuộc đời, niềm vui cũng nhiều và những giọt nước mắt
rơi cũng không ít. Nhớ những hôm trời mưa tầm tã, chạy
đi tìm nhà khách hàng để tặng quà sinh nhật, khi nhìn nụ
cười hạnh phúc của khách hàng, mọi vất vả đều tan biến.
Hay những ngày mặc cho nắng gió tại vùng đất Phan Thiết,
cả Đơn vị cùng nhau đi tiếp thị, phát tờ rơi đến tận tay từng
khách hàng với mong muốn quảng bá thương hiệu của
Ngân hàng cũng như giới thiệu chương trình đầy ưu đãi
hấp dẫn mà Kienlongbank đang triển khai.
Tất cả những bài học và sự trải nghiệm trong thời gian qua
là những kỷ niệm đẹp mà chắc chắn tôi sẽ luôn trân trọng,
lưu giữ thật kỹ càng. Chúc cho Kienlongbank ngày càng
phát triển và luôn là ngôi nhà thứ hai ấm áp của toàn thể
cán bộ nhân viên.

mùa mưa
năm ấy
Một ngày tháng 9 trời mưa, cũng thật tình cờ khi tôi đang chạy
xe trên đường đi gặp khách hàng vay trả góp ngày, bỗng một
em học sinh chạy xe đạp ngã vào xe tôi. Đỡ em dậy và kiểm tra,
may là chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân, em không cho tôi chở đến
trạm Y tế nên tôi đưa em về nhà.
Câu chuyện của hai chú cháu trên đường cứ tự nhiên bắt đầu
như thế, qua lời kể của em tôi mới biết em tên Ngọc Hai, hoàn
cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ bán trái cây còn ba chạy xe ôm.
Gần đây vì em trai bị bệnh nên gia đình càng thêm túng thiếu,
mặc dù rất thích đi học và đạt thành tích tốt nhưng em đang có
ý định nghỉ học đi chăn vịt để phụ giúp ba mẹ. Em xin lỗi vì mãi
suy nghĩ chuyện nghỉ học nên không tập trung lái xe và ngã vào
xe tôi. Với cái tuổi còn ngây thơ và non nớt ấy nhưng những suy
nghĩ của em đã làm cho tôi phải day dứt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ
lúc đó mình đã nói với Ngọc Hai: “Con tuyệt đối đừng nghỉ học mà
phải cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được việc làm tốt giúp
đỡ ba mẹ. Chú hứa sẽ cùng với ba mẹ của con bàn bạc và tạo điều
kiện để ba mẹ con vay vốn, tiếp tục công việc buôn bán. Khó khăn
nào rồi cũng có cách giải quyết, mưa dài thế nào rồi cũng sẽ tạnh
nha con”.

trở thành một khách hàng quen thuộc của Kienlongbank.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ đồng vốn Kienlongbank, việc
buôn bán của anh chị cũng dần ổn định và thuận lợi hơn.
Đã lâu kể từ ngày gia đình Ngọc Hai trả hết nợ vay trả góp
ngày từ Kienlongbank, tôi mới có dịp gặp lại em. Với vẻ
mặt mừng rỡ, Ngọc Hai khoe với tôi gia đình em giờ đã
đầy đủ hơn, em trai đã vào lớp một còn em thì vừa được
Hội Khuyến học tỉnh tặng xe đạp vì đạt thành tích học tập
xuất sắc. Cầm tay tôi, em nói: “Ba mẹ con luôn nhắc tụi con
là nhờ Ngân hàng Kiên Long mà gia đình mình vượt qua khó
khăn, bữa nay gặp được chú, con cám ơn chú rất nhiều, nhờ
chú và Ngân hàng Kiên Long mà con được tiếp tục đi học”
Trên đường về cơ quan, tôi chạy xe thật chậm để tận
hưởng niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng, cảm giác
đó thật khó diễn đạt thành lời, chỉ biết là qua câu chuyện
của gương mặt rạng rỡ ấy, tôi càng cảm thấy tự hào và
thêm vững tin vào công việc mà mình đang làm là Cộng
tác viên tín dụng Kienlongbank.
. Lê Phạm Đăng Khang - Kienlongbank Số 3

Gặp ba mẹ em, tôi đã giới thiệu với anh chị hình thức vay trả góp
ngày của Kienlongbank. Sau khi tìm hiểu kỹ và nhận thấy được
những ưu điểm mà sản phẩm mang lại, ba mẹ của Ngọc Hai đã

. Tống Thị Thu Diễm – Kienlongbank Bình Thuận
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Đẹp ngỡ ngàng

Mùa vàng Tây Bắc
Cứ mỗi độ thu về, những
thửa ruộng bậc thang
miền Tây Bắc trùng điệp lại
đồng loạt “chuyển mình”
thành một màu vàng óng
vô cùng quyến rũ, đẹp đến
nao lòng.

H

uyền sử vùng Tây Bắc kể rằng, cách đây khoảng 4 thế
kỷ, những tộc người như Mông, Dao, La Chí ... di cư đến
vùng Tây Bắc để khai khẩn và định cư, nhưng lúc đó bốn thung
lũng lớn của vùng Tây Bắc là Mường Thanh (Điện Biên), Mường
Lò (Yên Bái), Mường Than (Lai Châu), Mường Tấc (Sơn La) đã có
những tộc người bản địa là Thái, La Ha sinh sống. Vì thế, họ
phải chọn những dải núi như Khau Phạ (Mù Cang Chải - Yên
Bái), Hoàng Liên Sơn (Sa Pa – Lào Cai) và Tây Côn Lĩnh (Hoàng
Su Phì - Hà Giang), những nơi có độ cao từ 1000 – 1600m so
với mực nước biển để dựng bản, lập mường. Để đảm bảo đời
sống, những tộc người này đã phải chọn hình thức canh tác
trên những quả núi đất có độ dốc cao để lấy lương thực. Sau
này, họ khai khẩn ruộng bậc thang lên cao dần trên đỉnh núi,
hình thành nên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ như ngày
nay. Công việc khai khẩn được nối tiếp từ năm này qua năm
khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên các triền ruộng
tựa như những bức tranh nghệ thuật hoành tráng “treo” trên
các sườn núi.
Tổng diện tích ruộng bậc thang vùng Tây Bắc ước tính có gần
chục nghìn ha. Trong đó, những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ở
Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang), Sa Pa (Lào
Cai) đã được công nhận là Danh thắng Quốc gia và được “săn
đón” nhiều nhất bởi du khách trong nước và quốc tế.
Cùng là ruộng bậc thang, cùng trải dài một màu vàng mướt
mắt nhưng mỗi danh thắng lại mang trong mình một vẻ đẹp
riêng rất đặc trưng, có một không hai, không thể lẫn lộn được.
Sa Pa nổi tiếng bởi phong cảnh thiên nhiên còn rất nguyên
sơ với những thửa ruộng bậc thang đẹp thoai thoải, ôm ấp
lấy các bản làng xung quanh, điều này có thể thấy rõ ở thung
lũng Tả Van. Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải thì mang một
nét quyến rũ riêng bởi những hình thù đặc biệt như hình mâm
xôi, đế giày và những thửa ruộng như sóng lượn lên đến tận
đỉnh núi… Còn ở Hoàng Su Phì, những khoảng ruộng bậc
thang cao hơn, đều hơn, tạo cảm giác như những khối vàng
chảy tràn khắp vùng núi, vô cùng hút mắt …
Ở mỗi địa danh, ruộng bậc thang lại đi liền với những tín
ngưỡng văn hóa khác nhau. Đến với Tây Bắc mùa lúa chín, du
khách có cơ hội tham gia vào Lễ hội Cúng hồn lúa của đồng
bào dân tộc Dao đỏ ở Hoàng Su Phì, nghe người dân kể về
chuyện thờ cúng Thần ruộng và Thần Mó nước trong ngày Tết
của dân tộc Mông tại Mù Cang Chải… Đối với đồng bào vùng
cao, ruộng bậc thang không chỉ đơn giản tạo ra thóc lúa nuôi
sống con người mà còn là bản sắc văn hóa độc đáo của người
dân nơi đây.
Thử một lần đến với Tây Bắc mùa lúa chín, đứng trên những
đồng ruộng bậc thang, hít thở hương lúa ngọt lành từ miền
đất mẹ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp say đắm lòng người và
thêm yêu “Mảnh đất hình chữ S” xinh đẹp này.
• Nguồn: thegioidulich.com.vn
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