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Quý độc giả thân mến!
Quý đầu tiên của năm 2020 đã trôi qua với khá nhiều khó khăn, vất vả, biến động. 
Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang căng mình đối phó với những ảnh hưởng nặng nề 
vì dịch bệnh Covid-19 và nạn hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. Đứng trước những thử thách đó, Kienlongbank đã nhanh chóng trang bị kế 
hoạch hành động, kịch bản ứng phó với đại dịch, kịp thời triển khai những chính sách 
hỗ trợ khách hàng, góp phần giúp khách hàng có điều kiện khắc phục khó khăn, duy 
trì sản xuất, kinh doanh.
Cũng trong quý I, Kienlongbank đã tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020. Tại Phiên họp, Kienlongbank đã thống nhất thông qua 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh 
năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán cho 
năm tài chính 2020 và các nội dung quan trọng khác...
Với định hướng tiếp tục hoạt động theo mục tiêu an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp 
lý, năm 2020, Kienlongbank tập trung nâng cao, phát triển các sản phẩm, dịch vụ 
nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất, tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng. 
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên (CBNV), 
cộng tác viên (CTV) Kienlongbank quyết tâm hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng. 
Ban biên tập Bản tin Kienlongbank xin gửi lời cám ơn đến Quý độc giả đã theo dõi và 
đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc Quý độc giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
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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.

45 KỶ NIỆM
NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚCnăm 

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa Xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của 
đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn 
nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

LỊCH SỬ HÀO HÙNG, CHIẾN THẮNG VẺ VANG

Ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử 30/4
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách 
mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã 
chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thống nhất đất nước.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ 
cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của 
dân tộc ta, quân đội ta.

Cuối năm 1974
đầu năm 1975

Cuối tháng 03/1975 Ngày 09/04
22/04/1975

Bộ Chính trị nhấn mạnh “Cả năm 
1975 là thời cơ” và chỉ rõ “Nếu thời 
cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 
thì lập tức giải phóng hoàn toàn 
Miền Nam trong năm 1975”.

Chiến thắng ở chiến dịch Tây 
Nguyên và chiến dịch Huế - Đà 
Nẵng, Bộ Chính trị ra quyết định 
tập trung toàn lực để giải phóng 
Miền Nam.

Quân ta đã tiến công Xuân Lộc và 
Phan Rang, đây là những căn cứ 
phòng thủ trọng yếu của địch để 
bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Ngày 26/04/1975 10 giờ 45 phút
ngày 30/4/1975

11 giờ 30 phút
ngày 30/4/1975

Nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm 
cánh quân của ta đã vượt qua tuyến 
phòng thủ của địch để tiến vào 
trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các 
cơ quan đầu não của địch.

Xe tăng và bộ binh của ta tiến vào 
Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các 
của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa 
lên chức tổng thống ngày 28/4 đã 
phải tuyên bố đầu hàng quân ta vô 
điều kiện.

Lá cờ cách mạng tung bay trên 
Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn 
thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử.

. Phòng Marketing (tổng hợp)
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã ban hành Chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020. Chỉ thị nêu rõ 5 mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành, bao gồm:

01.
Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận 
trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các 
chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát 
bình quân dưới 4%, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu, ổn định thị trường tiền 
tệ và ngoại hối. 

Cụ thể, năm 2020, định hướng tổng phương tiện thanh 
toán tăng khoảng 13%; tín dụng tăng khoảng 14%, có điều 
chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Thực hiện 
các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo phương châm mở 
rộng tín dụng đi đối với an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung 
ứng vốn cho nền kinh tế.

5 nhiệm vụ của ngành ngân hàng năm 2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 14% trong năm 
2020 và phấn đầu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng xuống dưới 2%.

· Nguồn: theleader.vn

02.
Thực hiện quyết liệt và hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ 
thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2016 - 2020, tập trung xử lý nợ xấu của các tổ 
chức tín dụng (TCTD) nhằm bảo đảm an toàn hoạt 
động ngân hàng.

Ngành ngân hàng phấn đấu năm 2020, đưa tỷ lệ nợ 
xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng 
của các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài 
sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và 
nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống 
dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng 
thương mại yếu kém).

03.
Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ 
pháp lý, cơ chế, chính sách 
phù hợp với thông lệ, chuẩn 
mực quốc tế; đảm bảo hệ 
thống văn bản pháp quy đồng 
bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu 
quản lý nhà nước đối với hoạt 
động tiền tệ và ngân hàng 
trong giai đoạn sắp tới. 

04.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền 
mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân 
hàng đối với các dịch vụ công; đảm bảo 
các hệ thống thanh toán, hoạt động 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 
ổn định, an toàn và hiệu quả. Đổi mới và 
hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, 
ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát 
triển dịch vụ ngân hàng số, tăng cường an 
ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động 
ngân hàng.

05.
Cuối cùng là đẩy mạnh cải cách 
hành chính đảm bảo hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
theo chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước và kế 
hoạch cải cách hành chính của 
NHNN giai đoạn 2016-2020, góp 
phần cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát trên, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN 
chủ động tham mưu cho Thống đốc, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh 
vực tiền tệ, ngân hàng; Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, 
giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; Triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD 
gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh, củng cố hoạt động hệ thống QTDND và tăng cường 
quản lý, giám sát tổ chức tài chính vi mô; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công 
nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường 
kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách công vụ, tinh gọn bộ máy, tinh 
giản biên chế…

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Triển khai Đề án cơ cấu lại 
hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; Tổ chức triển khai công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, 
ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng…

Các TCTD tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; 
Triển khai Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
ngân hàng; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin, thanh toán 
điện tử, thanh toán thẻ…



KIENLONGBANK - Số 59 - 2020 www.kienlongbank.com8 9

KIENLONGBANK Trao 
thưởng hơn 1,26 tỷ đồng 
cho chủ thẻ tín dụng 
trúng thưởng

Ngày 22/02/2020, tại các điểm giao dịch, Kienlongbank đồng 
loạt tổ chức trao 200 giải thưởng, tổng giá trị trên 1,26 tỷ đồng 
cho các khách hàng may mắn trúng thưởng Chương trình 
khuyến mại (CTKM) “Xài thẻ Kiên Long - Trúng quà xế hộp”. 

Đây là CTKM đầu tiên và lớn nhất của Kienlongbank dành cho 
chủ thẻ tín dụng, được triển khai từ ngày 16/7/2019 đến ngày 
11/01/2020, nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và 
NHNN về thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thói quen sử 
dụng thẻ trong sinh hoạt và chi tiêu hiệu quả. 

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và căn cứ tinh thần chỉ 
đạo của NHNN theo công văn số 1835/NHNN-TD ngày 18/3/2020 
yêu cầu NHNN chi nhánh 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và các tổ 
chức tín dụng (bao gồm cả NHCSXH) chủ động nắm bắt tình hình sản 
xuất kinh doanh, diễn biến tình trạng xâm nhập mặn và thiệt hại của 
khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo quy định; đồng thời cân đối 
nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh 
doanh của người dân. Theo đó, Kienlongbank triển khai Chương trình 
“Đồng hành cùng khách hàng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do 
ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu 
Long”. 

Cụ thể, Kienlongbank triển khai “Giảm 3%/năm lãi suất cho vay trong 
hạn so với mức lãi suất đang áp dụng theo thỏa thuận của hợp đồng 
tín dụng đã ký kết” đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng 
doanh nghiệp. Thời gian áp dụng giảm lãi vay từ ngày 01/4 đến hết 
ngày 30/6/2020, đối với những khách hàng tại vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long (ưu tiên 05 tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp là Kiên 
Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang và Long An), để hỗ trợ kịp thời và 
cấp bách đến những khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi hạn 
hán và xâm nhập mặn.

Đây là Chương trình nhằm bổ sung vốn sản xuất nông nghiệp (nuôi, 
trồng, chăm sóc): cây lúa, cây ăn trái, rau củ quả, thủy sản đối với 05 
tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Trong thời gian này, 
Kienlongbank còn hỗ trợ khách hàng miễn phạt tiền lãi nợ quá hạn và 
tiền lãi chậm trả lãi. Thời gian được miễn/giảm lãi suất: Tối đa 03 tháng 
và không vượt quá ngày 30/6/2020.

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” là kim chỉ nam 
cho quá trình hoạt động suốt 25 năm qua, đồng 
thời thực hiện chỉ đạo của NHNN, Ban lãnh đạo của 
Kienlongbank đã có một quyết định đầy ý nghĩa: 
Triển khai Chương trình “Chung tay giải quyết khó 
khăn cùng khách hàng vay vốn trả góp ngày” - Giảm 
đến 25%/tổng số tiền lãi phải thanh toán cho hơn 
85.000 khách hàng đang vay vốn trả góp theo ngày 
tại Kienlongbank, kể từ ngày 3/4/2020 cho đến ngày 
30/6/2020. 

Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ khách 
hàng cũng như chia sẻ khó khăn với cộng tác viên 
đang công tác tại Kienlongbank. Theo đó, khách 
hàng vay vốn trả góp ngày trên toàn hệ thống 
Kienlongbank sẽ được giảm số tiền lãi phải thanh 
toán lên đến 25% khi đáp ứng đủ những điều kiện 
đơn giản: Vay vốn trả góp ngày chịu ảnh hưởng 
dịch Covid -19, vay vốn từ ngày 01/4/2020 trở về 
trước và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi 
trong khoảng thời gian từ ngày 03/4/2020 đến ngày 
30/6/2020.

Để góp phần cùng với Đảng và Nhà nước chia 
sẻ khó khăn với nhân dân, đồng hành cùng với 
hơn 85.000 khách hàng vay vốn trả góp ngày,  
Kienlongbank hy vọng tất cả sẽ cùng nhau vượt qua 
thời điểm cam go nhất của năm 2020 và ổn định 
cuộc sống trong thời gian tới

Ban lãnh đạo Kienlonbank chụp hình lưu niệm cùng khách hàng

1. Trần Thị Mộng Tuyền (Hậu Giang)

3. Trần Thị Thủy (Bà Rịa - Vũng Tàu)

5. Nguyễn Thị Thúy (Vĩnh Long)4. Võ Thị Hồng Hưởng (Đà Nẵng)

2. Chị Trần Thị Thùy Dung (Đà Nẵng)

34 Voucher mua hàng tại 
PNJ, trị giá 05 triệu đồng/
giải và 160 Giải May mắn - 
Vali 20 inch, trị giá 01 triệu 
đồng/giải.

01 Giải Đặc biệt

05 Giải Nhất

34 Giải Nhì
& 160 Giải May mắn

Xe SH Mode 125 CC, 
trị giá 53,6 triệu đồng/giải

Xe ô tô Mazda 3, trị giá 660 triệu đồng  đã được trao cho khách 
hàng Lê Phạm Thanh Lâm (Kienlongbank Số 2, Kiên Giang).

KIELONGBANK đồng hành cùng khách hàng



KIENLONGBANK chung tay 
đóng góp, ủng hộ phòng chống 
dịch Covid-19 và hạn hán, xâm 
nhập mặn 

Thực hiện Công văn số 337/CĐNH ngày 18/3/2020 của Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
Kienlongbank đã triển khai vận động công đoàn viên (CĐV), 
người lao động (NLĐ) toàn hàng tham gia đóng góp, ủng hộ 
phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn 
hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo đó, CĐV và NLĐ tại Kienlongbank đã đóng góp 01 ngày 
lương/người, đồng thời phát động phong trào tích cực tham 
gia chương trình “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống 
dịch bệnh Covid-19” thông qua việc nhắn tin ủng hộ.

Đây là một Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan 
tỏa sâu rộng đến các tầng lớp trong xã hội nói chung và của 
CĐV, NLĐ Kienlongbank nói riêng. Số tiền ủng hộ sẽ góp 
phần hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để 
bảo vệ đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan 
báo chí trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh, người nhiễm 
bệnh, nghi nhiễm bệnh phải cách ly đồng thời hỗ trợ người 
dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do 
hạn hán, xâm nhập mặn. 
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KIENLONGBANK 
Giảm phí dịch vụ chuyển tiền 
nhanh liên ngân hàng
Hưởng ứng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về 
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với 
dịch Covid-19, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt và gia tăng tiện ích cho khách hàng,  
Kienlongbank triển khai chương trình giảm phí dịch vụ 
chuyển tiền nhanh liên ngân hàng (IBFT) thông qua Công 
ty cổ phần Thanh toán chuyển mạch quốc gia Việt Nam  
(Napas).  
Chương trình được áp dụng từ ngày 25/02/2020 đến hết 
ngày 31/12/2020 với 02 đợt giảm phí. Cụ thể:
• Đợt 1: Các giao dịch có giá trị từ 500.000 VNĐ/giao dịch trở 
xuống, mức phí áp dụng là 2.000 đồng/giao dịch (chưa bao 
gồm VAT)
• Đợt 2: Giao dịch có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên đến 
2.000.000 VNĐ, mức phí áp dụng là 8.800 đồng/giao dịch (đã 
bao gồm VAT) đới với kênh tại quầy; kênh Mobile Banking và 
Internet Banking: mức phí 3.300 đồng/giao dịch (đã bao gồm 
VAT). Đối với các giao dịch có giá trị trên 2.000.000 VNĐ, mức 
phí không thay đổi.
Tính đến ngày 25/3/2020, có 37 Ngân hàng tại Việt Nam tham 
gia Chương trình.
Bên cạnh đó, để hỗ trợ khách hàng, từ ngày 9/4/2020,  
Kienlongbank còn giảm phí chuyển tiền mặt ngoài hệ thống 
qua kênh giao dịch tại quầy. Theo đó, khi khách hàng chuyển 
tiền mặt cùng tỉnh/thành phố, mức phí áp dụng là 0.025% 
(giảm 0.005% so với trước đây), chuyển tiền khác tỉnh/thành 
phố, mức phí là 0.045% (giảm 0.005% so với trước đây).

KIENLONGBANK 
Điều chỉnh chính sách lãi suất, 
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 
hưởng lớn của dịch Covid-19  

Thực hiện theo chỉ đạo của NHNN về việc hỗ trợ doanh  
nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, 
Kienlongbank đã điều chỉnh đồng loạt một số lãi suất liên 
quan đến cho vay, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi trực tuyến đối 
với các tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, Kienlongbank áp dụng giảm lãi suất cho vay 3%/năm 
đối với các khách hàng hiện hữu có mục đích vay để trồng các 
loại trái cây: Thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, xoài, chôm 
chôm, chuối đã nhận cấp vốn tín dụng của Kienlongbank 
trong thời gian qua. Thời gian áp dụng giảm lãi suất từ ngày 
01/02/2020 đến ngày 30/4/2020. 

Đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất 
kinh doanh trong ngắn hạn (dưới 01 năm), lãi suất được điều 
chỉnh giảm 0,5%. Sau điều chỉnh, lãi suất cho vay trong ngắn 
hạn là 5,5%, áp dụng kể từ ngày 17/3/2020. Đối với tiền gửi 
tiết kiệm và tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, lãi suất được áp 
dụng 0,5%/năm. Trong khi, tiền gửi trực tuyến và tiết kiệm trực 
tuyến được Kienlongbank áp dụng 7%/năm đối với kỳ hạn gửi 
06 tháng và 7,9%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng.

Thông qua Chương trình này, Kienlongbank mong muốn góp 
phần nhỏ, chung tay cùng khách hàng tiết giảm chi phí, ổn 
định sản xuất, nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt và 
tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

2.000 VNĐ
 Trên 1 giao dịch

Từ ngày 25/02/2020 đến 31/12/2020

Từ 2.000 VNĐ
 Trên 1 giao dịch

Từ ngày 25/02/2020 đến 31/12/2020

KIENLONGBANK bàn giao nhà 
tình thương tại Đắk Nông

Ngày 07/3/2020, Kienlongbank phối hợp với Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương 
tại Thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Dịp này, Kienlongbank trao tặng 01 căn nhà tình thương tại 
Thành phố Gia Nghĩa. Trong thời gian tới, Kienlongbank tiếp 
tục bàn giao thêm 04 căn nhà tình thương cho các hội viên 
Hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố 
Gia Nghĩa (01 căn nhà) và Huyện Tuy Đức (03 căn nhà), tổng 
kinh phí 250 triệu đồng.

AN TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE MỖI 
NGÀY CÙNG KIENLONGBANK

KIENLONGBANK tạm ngưng 
giao dịch vào sáng Thứ 7 đối với 
một số điểm giao dịch trong thời 
gian phòng, chống Covid-19
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc 
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 
để giảm thiểu tối đa sự lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn 
chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất 
sức khỏe, an toàn cho khách hàng, Kienlongbank chính thức 
“tạm ngưng giao dịch vào sáng Thứ 7 đối với một số điểm 
giao dịch” trong tháng 4/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

Các điểm giao dịch còn lại vẫn hoạt động bình thường.  
Kienlongbank khuyến khích khách hàng lựa chọn giao dịch 
tại các điểm giao dịch lân cận hoặc giao dịch trực tuyến vào 
cuối tuần (qua Internet Banking, SMS Banking và Mobile 
Banking), vừa an toàn, tiện lợi và tiết kiệm.

Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc 
bảo vệ sức khỏe cùng với những giải pháp tài chính trọn 
vẹn, Kienlongbank triển khai CTKM “Khỏe 100% mỗi ngày 
cùng AIA và Kienlongbank”  trong Quý II/2020 với quà tặng 
cực kỳ hấp dẫn.  

Cụ thể, khi khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm do 
Kienlongbank phân phối có tổng phí bảo hiểm cơ bản mới 
năm đầu tiên thực thu (NFYP) ≥ 12 triệu đồng và số lượng 
sản phẩm bổ sung ≥ 1, sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn là 
phiếu mua sắm Urbox trị giá 500.000VNĐ. Thời gian triển 
khai từ nay đến hết 05/07/2020.
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KIENLONGBANK  HỒNG NGỰ 
Không ngừng đổi mới để phát triển

Ngày 17/10/2009, Kienlongbank Hồng Ngự 
được thành lập và là điểm giao dịch thứ 02 
của Kienlongbank tại tỉnh Đồng Tháp lúc 
bấy giờ (hoạt động sau Kienlongbank Đồng 
Tháp 05 tháng). Từng bước vượt qua thử 
thách, Kienlongbank Hồng Ngự dần tạo 
dựng được uy tín, khẳng định vị thế thương 
hiệu và đóng góp ngày càng nhiều vào sự 
phát triển kinh tế tại địa phương.

Trái ngọt từ những nỗ lực

Trước đây, Hồng Ngự là vùng nông nghiệp ngập lụt hàng 
năm, cơ sở hạ tầng kém phát triển, giao thông đường bộ 
chưa có, chủ yếu là đường thủy với nhiều bến đò ngang, 
cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà sàn gỗ là đặc trưng của đời 
sống cư dân vùng lũ, ngành kinh tế chính của địa phương 
là sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa. Từ những 
khó khăn chung của địa phương, những ngày đầu hoạt 
động, Kienlongbank Hồng Ngự đã trải qua muôn vàn thử 
thách trong công tác huy động vốn, cấp tín dụng. Tuy 
nhiên, với mong muốn góp phần phát triển kinh tế địa 
phương, hỗ trợ người dân thoát nghèo, tập thể CBNV, 
CTV Kienlongbank Hồng Ngự đã đi sâu tiếp cận từng hộ 
gia đình, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng phù 
hợp, tạo điều kiện để khách hàng có nguồn vốn vay an 
toàn để phát triển kinh tế. 

Với những nỗ lực không ngừng, những năm gần đây, 
Kienlongbank Hồng Ngự đã đạt được một số kết quả 
nhất định: các số liệu về cho vay, huy động vốn có sự 
tăng trưởng ổn định, cơ sở vật chất được xây dựng khang 
trang, hiện đại. Kienlongbank Hồng Ngự hiện là đơn vị 
đạt quy mô cấp 1, có sức cạnh tranh lớn và là địa chỉ giao 
dịch tin cậy được khách hàng ủng hộ. Ba năm liền từ năm 
2017, 2018 và 2019, Đơn vị liên tiếp được Ban lãnh đạo 
Ngân hàng công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập 
thể lao động xuất sắc”, được Tổng giám đốc khen tặng 
“Đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2017”, “Đơn vị kinh  
doanh xuất sắc năm 2018” và “Đơn vị kinh doanh giỏi 
2019”. Đặc biệt, vừa qua, Kienlongbank Hồng Ngự vinh 
dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 
tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2017-2018”. 

Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn 
mà Kienlongbank phải quyết tâm giữ vững danh hiệu. 

• Nguyễn Thanh Phong
Giám đốc Kienlongbank Hồng Ngự

Từng CBNV, CTV Kienlongbank Hồng Ngự luôn ý thức không 
ngừng nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ, phát huy tối đa sức 
mạnh tập thể để xây dựng Đơn vị ngày một phát triển, xứng 
đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo.

Tăng cường các giải pháp, mang lại sự 
hài lòng cho khách hàng

Trong thời điểm cạnh tranh gay gắt với khoảng 13 ngân hàng 
bạn đang hoạt động tại địa bàn, nhu cầu khách hàng ngày 
càng đa dạng, Kienlongbank Hồng Ngự càng ý thức hơn việc 
không ngừng tự đổi mới để cải tiến, sáng tạo, nâng cao hiệu 

quả hoạt động, tránh đi theo lối món và dậm chân tại chỗ. Mọi 
kế hoạch, giải pháp kinh doanh, Đơn vị đều chú trọng xoay 
quanh khách hàng, nhằm mang đến những sản phẩm dịch vụ 
tốt nhất, nâng cao tính cạnh tranh.

Do đặc thù địa bàn kinh doanh có dân cư tập trung phần lớn 
tại nông thôn, hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
còn hạn chế. Để gia tăng thị phần, Đơn vị thường xuyên tổ 
chức các hoạt động tiếp thị như phát tờ rơi, khảo sát nhu cầu 
thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc lập bảng câu hỏi, xác định 
những mong muốn chính của khách hàng về các sản phẩm 
dịch vụ Kienlongbank đang triển khai, từ đó, giúp Đơn vị có 
cách nhìn tổng quan và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ, khi khách hàng 
gặp phải những vướng mắc, Đơn vị luôn nhanh chóng rà soát 
và hỗ trợ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Sự tận tâm và 
nhiệt tình đã giúp Đơn vị tạo được ấn tượng tốt, giữ chân được 
nhiều khách hàng và đồng thời cũng là cơ sở để phát triển 
thêm khách hàng mới. Khách hàng Nguyễn Văn Huyền chia sẻ: 
“Tôi đã giao dịch với Kienlongbank Hồng Ngự nhiều năm nay, từ 
lãnh đạo đến nhân viên nơi đây đều rất thân thiện và luôn nhiệt 
tình hỗ trợ khách hàng. Dù nhận được nhiều lời mời sử dụng sản 
phẩm dịch vụ từ các ngân hàng khác, nhưng tôi vẫn muốn tiếp 
tục gắn bó với Kienlongbank”

Bên cạnh đó, Kienlongbank Hồng Ngự luôn quan tâm 
đến hoạt động chăm sóc sau bán hàng. Với quan niệm 
“Khách hàng thành công thì mình sẽ thành công”, định 
kỳ Đơn vị luôn duy trì các hoạt động tri ân như tặng quà 
sinh nhật, thăm hỏi và kịp thời hỗ trợ khách hàng vay 
vốn bằng các giải pháp cụ thể khi việc kinh doanh gặp 
khó khăn. Khách hàng Phạm Văn Phước tâm sự: “Nhờ vốn 
vay của Kienlongbank mà việc kinh doanh của tôi ngày một 
phát triển. Không chỉ tạo điều kiện giải ngân hồ sơ nhanh 
chóng mà nhân viên tín dụng Kienlongbank còn thường 
xuyên đến thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ chúng tôi khi việc kinh 
doanh gặp khó khăn. Tôi rất cám ơn Kienlongbank”.

Dù còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với chỉ 
đạo sát sao của Ban lãnh đạo Ngân hàng, sự hỗ trợ từ  
Kienlongbank Đồng Tháp, các phòng, ban, trung tâm Hội 
sở và đặc biệt là sự đồng tâm hợp lực của tập thể CBNV, 
CTV, Kienlongbank Hồng Ngự quyết tâm hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được Ban điều hành 
giao, đưa Đơn vị về đích thắng lợi và đóng góp cho sự 
phát triển chung của Kienlongbank, lập thành tích chào 
mừng Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Kienlongbank Hồng Ngự (bìa phải) trao 
thưởng cho khách hàng Nguyễn Văn Huyền (bìa trái) trong CTKM “Xài thẻ Kiên 
Long - Trúng quà xế hộp”

Tập thể CBNV Kienlongbank Hồng Ngự



KIENLONGBANK SA ĐÉC

Tự hào được đứng trong 
hàng ngũ Kienlongbank

Ngày 21/8/2010, Kienlongbank Sa Đéc (Đồng Tháp) đi vào hoạt động. Được đứng vào hàng 
ngũ của Kienlongbank là niềm tự hào to lớn của CBNV, CTV Kienlongbank Sa Đéc. Chính vì 
niềm hân hoan ấy mà trong 10 năm hoạt động, Kienlongbank Sa Đéc luôn nỗ lực, hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Trụ sở đặt tại thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp (Số 
A22 Hùng Vương, Phường 2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp),  
Kienlongbank Sa Đéc từ lâu đã trở thành điểm đến tin cậy 
của khách hàng địa phương và các khu vực lân cận. Hình 
ảnh “Ngân hàng xanh” với đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt 
tình, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ đã trở thành một 
điểm nhấn xinh đẹp và thân thiện của thành phố ngàn hoa. 

Anh Lê Nhựt Trường - Khách hàng Kienlongbank Sa Đéc cho 
biết: “Tôi đã giao dịch ở nhiều ngân hàng khác nhau nhưng có 
lẽ chỉ có Kienlongbank Sa Đéc mới thật sự mang đến cho tôi 
sự hài lòng. Thái độ phục vụ của các bạn rất chuyên nghiệp, từ 
bảo vệ, giao dịch viên cho đến cấp lãnh đạo, ai cũng vui vẻ, chu 
đáo và ân cần”.

Cùng những cảm nhận đó, khách hàng Nguyễn Thị Thanh 
Lan - một trong những khách hàng gắn bó với Kienlongbank 
Sa Đéc từ những ngày đầu mới thành lập chia sẻ: “Tôi cảm 
nhận rất rõ tình cảm mà CBNV ở đây dành cho khách hàng. Sự 
niềm nở và thân thiện không phải ở đâu cũng có nhưng với tôi 
và các khách hàng giao dịch tại đây, chúng tôi đều nhận được 
sự quý mến và hỗ trợ hết mình từ Ngân hàng, đó cũng là lý do 
tôi gắn bó với nơi này”.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm 
những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng 
gió”*. Thật vậy, để có được những thành quả như ngày hôm 
nay là 10 năm Đơn vị đã vượt qua muôn ngàn thử thách. Đó 
là những buổi trưa hè nắng gắt rong rủi trên khắp các nẻo 
đường, từ thành thị đến nông thôn để thẩm định hồ sơ, là 
những những ngày mà các giao dịch viên tất bật, hết giờ làm 
vẫn cần mẫn tiếp tục công việc, là những đêm về suy tư nghĩ 
ngợi về kế hoạch kinh doanh, làm sao để tự tin cạnh tranh 
trong thời buổi ngân hàng mọc nhanh như nấm. 

Khó khăn là vậy nhưng Kienlongbank Sa Đéc chưa bao giờ 
chùn bước, ngược lại, những thử thách đó trở thành chất xúc 
tác thúc đẩy Đơn vị từng bước biến khó khăn thành động 
lực để vươn lên. Anh Trần Đình Phúc -  Nhân viên tín dụng 
đã công tác tại Đơn vị được 10 năm chia sẻ: “Công việc không 
phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Nhiều khi gặp khách hàng 
khó tính, người nhân viên ngân hàng phải dùng sự mềm mỏng 
để lắng nghe và hỗ trợ cho khách hàng. Công việc áp lực nhưng 
chỉ cần nghĩ đến niềm vui khi giải ngân cho các cá nhân, doanh  
nghiệp để đưa đồng vốn ngân hàng vào lưu thông, tạo thêm 
thu nhập cho khách hàng, làm giàu cho xã hội là tôi lại có thêm 
động lực để vững bước trên sự lựa chọn của mình. Thêm vào đó, 
môi trường làm việc tại Kienlongbank vô cùng thân thiện, đồng  
nghiệp luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, lãnh đạo luôn 
quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ và động viên. Càng gắn bó với Ngân 
hàng, tôi lại càng yêu công việc này hơn, càng hăng say cống 
hiến sức khỏe và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lấy phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” làm mục tiêu phấn 
đấu, lấy giá trị cốt lõi “Tâm – Tín – Kiên - Xanh” làm kim chỉ 
nam để hoạt động chính là bí quyết, là chìa khóa vàng 
giúp Kienlongbank Sa Đéc vượt qua khó khăn và nhiều 
năm liền nằm trong danh sách những đơn vị có thành 
tích kinh doanh tốt tại Kienlongbank. Cuối năm 2019,  
Kienlongbank Sa Đéc là một trong những đơn vị kinh 
doanh xuất sắc được Ban lãnh đạo Kienlongbank khen 
thưởng, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đã hoàn thành 
vượt kế hoạch, tiêu biểu là: nguồn vốn huy động đạt 
174,69% kế hoạch cả năm; dư nợ cho vay đạt 101,80% kế 
hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 111,92% kế hoạch 
cả năm, các chỉ tiêu phụ, Đơn vị cũng đã hoàn thành. Điều 
này có ý nghĩa động viên vô cùng to lớn đối với toàn thể 
đội ngũ CBNV, CTV Kienlongbank Sa Đéc. Giải thưởng từ 
Ban lãnh đạo là sự ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt 
được của Đơn vị, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp 
Đơn vị hăng say hơn trong công việc, là thước đo để Đơn 
vị phấn đấu, ngày một thành công hơn nữa.

Kienlongbank Sa Đéc cam kết nỗ lực để duy trì thành tích 
những năm qua, đồng thời quyết tâm xây dựng một tập 
thể vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới để hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng 
xây dựng hình ảnh Kienlongbank ngày càng phát triển.

* Trích “Đường đến ngày vinh quang” – Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập

. Tăng Văn Tài - Giám đốc Kienlongbank Sa Đéc

Tập thể CBNV Kienlongbank Sa Đéc

Khách hàng Lê Nhựt Trường

Khách hàng Nguyễn Thị Thanh Lan Anh Trần Đình Phúc - Nhân viên tín dụng Kienlongbank Sa Đéc
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KIENLONGBANK VĨNH THUẬN

Vĩnh Thuận là huyện đất liền nằm ở phía Đông Nam tỉnh 
Kiên Giang. Tuy là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhưng 
Vĩnh Thuận có nhiều lợi thế để phát triển với Quốc lộ 63 
và các tuyến lộ liên tỉnh nối với tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu 
và tuyến đường thủy phía Nam. Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
chiếm 79,23% cơ cấu GDP của Huyện. Đặc biệt ngành thủy 
sản với nhiều mô hình nuôi tôm công nghiệp, mô hình nuôi 
cá đặc sản, cá đồng đã phát huy tác dụng, góp phần cải 
thiện kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ dân. 

Xuyên suốt thời gian xây dựng và trưởng thành tại vùng 
đất này, Kienlongbank Vĩnh Thuận luôn nỗ lực nâng cao 
chất lượng phục vụ, cải thiện các mặt còn hạn chế và phát 
huy hiệu quả công việc. Trong đó, giai đoạn 2016 – 2019,  
Kienlongbank Vĩnh Thuận đã ghi nhận nhiều con số ấn 
tượng về hiệu quả hoạt động; dư nợ cho vay, huy động 
vốn, thu hồi nợ và lợi nhuận phát triển ổn định qua từng 
năm; uy tín thương hiệu ngày càng tăng lên, trở thành điểm 
đến tin cậy của khách hàng. Bằng sự tiên phong và chuyên  
nghiệp, năm 2018, Kienlongbank Vĩnh Thuận nhận Bằng 
khen từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì “Đã có 
thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân 
hàng năm 2016-2017”. Năm 2019, Đơn vị đánh dấu năm 
thứ 3 liên tiếp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trọng tâm 
và được trao danh hiệu “Đơn vị kinh doanh xuất sắc năm 
2019”. Các chỉ tiêu thực hiện, Đơn vị luôn hoàn thành xuất 
sắc và vượt kế hoạch, như: Lợi nhuận đạt 140,67%; dư nợ 
cấp tín dụng đạt 370,21%; huy động vốn 157,16%; thu hồi 
nợ 101,62%; các chỉ tiêu phụ khác luôn hoàn thành vượt kế 
hoạch cả năm. 
Đơn vị hiểu rằng, để hoàn thành được mục tiêu đề ra không 
phải việc dễ dàng mà cần đến sự quyết tâm cao độ, lòng can 
đảm và sự hi sinh, dám nhìn nhận những yếu kém và bất cập 
để thay đổi của tập thể CBNV, CTV của Kienlongbank Vĩnh 
Thuận thì mới có cơ hội thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn giữa 

12 năm 
khẳng định thương hiệu

Hơn 12 năm sau ngày thành lập (tháng 6/2007), Kienlongbank Vĩnh 
Thuận, trực thuộc Chi nhánh Rạch Giá (Kiên Giang) ngày càng vươn 
mình phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng vào hoạt động chung của 
toàn hàng và kinh tế của địa phương.

hy vọng và thực tiễn. Với mục tiêu “Vì lợi ích của khách hàng”, 
hoạt động của Kienlongbank Vĩnh Thuận luôn có sự đổi mới 
về chất và lượng, vừa tạo động lực cho làm việc cho CBNV, 
CTV, vừa tạo yếu tố đột phá trên nhiều phương diện kinh 
doanh như cho vay, huy động, tư vấn khách hàng, tổ chức và 
quản trị điều hành hướng đến chuẩn mực chung “Vì khách 
hàng phục vụ”. Với những nỗ lực không ngừng, đến nay,  
Kienlongbank Vĩnh Thuận đã trở thành một trong những tổ 
chức tín dụng có uy tín lớn tại địa phương với tổng tài sản 
đạt trên 400 tỷ đồng, phục vụ trên 5.000 khách hàng trong 
nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp nông thôn đến sản xuất kinh  
doanh. Từ nguồn vốn cho vay của Kienlongbank Vĩnh Thuận 
mà nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp 
phần hiệu quả trong phát triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới.
Anh Mai Công Trung, khách hàng giao dịch hơn 10 năm tại 
Kienlongbank Vĩnh Thuận chia sẻ “Tôi biết và giao dịch với  
Kienlongbank Vĩnh Thuận hơn 10 năm. Chính nhờ sự nhiệt tình, 
tận tâm, niềm nở đã gắn kết tôi với ngân hàng ngày càng thân 
thiết. Những lúc cần vốn vay, Ngân hàng luôn hỗ trợ hết sức 
nhanh chóng và kịp thời. Bên cạnh đó, Ngân hàng luôn có nhiều 
chương trình khuyến mại và tư vấn rất chuyên nghiệp làm tôi 
tin tưởng tuyệt đối. Tôi xin chúc Kienlongbank luôn phát triển và 
mãi là người bạn đồng hành tin cậy với bà con”.
Ngoài trách nhiệm hoàn thành các kết quả kinh doanh xuất 
sắc hằng năm, đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng và 
phát triển chung của Ngân hàng, Kienlongbank Vĩnh Thuận 
còn là một trong những đơn vị đóng góp hiệu quả cho ngân 
sách Nhà nước, hoạt động vì cộng đồng tại địa phương, phát 
triển giá trị văn hoá “Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank. 
Các chương trình thiện nguyện: “San sẻ yêu thương - Thêm 
hương ngày Tết”; trao tặng bồn chứa nước sạch cho bà con 
vùng hạn mặn; trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; 
mua thẻ bảo hiểm y tế cho bà con khó khăn; xây dựng đường 
giao thông, cầu nông thôn tại vùng sâu vùng xa và nhiều 

Tập thể CBNV Kienlongbank Vĩnh Thuận

. Nguyễn Thái Dương - Giám đốc Kienlongbank Vĩnh Thuận

hoạt động tài trợ cộng đồng khác, đã đưa thương hiệu  
Kienlongbank đến gần hơn với người dân. Nhìn lại chặng 
đường đã qua của Kienlongbank Vĩnh Thuận, tất cả CBNV, 
CTV rất vui mừng và tự hào khi kiên định thực hiện thành 
công kế hoạch phát triển giai đoạn năm 2016 - 2019, vươn 
lên nhóm những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
nhiều năm liền của Kienlongbank. 
Giai đoạn 2020 - 2025, Kienlongbank Vĩnh Thuận tiếp tục 
nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động để kiện 
toàn nghiệp vụ tư vấn tài chính và cấp tín dụng trong lĩnh 
vực nông nghiệp nông thôn, y tế, giáo dục …; tập trung cải 
thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ, đặc 
biệt chú trọng phát triển các tiện ích mới trên cơ sở ứng 
dụng nền tảng công nghệ số. Kienlongbank Vĩnh Thuận đặt 
ra kế hoạch thường xuyên tổ chức các cuộc họp tuần, tháng 
để tìm hiểu nguyên nhân những điểm chưa đạt được và 
điểm cần phát huy hơn để luôn giữ gìn hiệu quả công việc. 

Mỗi nhân viên phải tự trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ, am hiểu những tính năng của sản phẩm mang lại lợi ích tốt 
nhất, biết quan tâm, đồng cảm, chăm sóc tận tâm đến từng 
khách hàng. Việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh theo từng quý, 
tháng, tuần tùy vào khả năng, kinh nghiệm của từng nhân 
viên và phân chia thu nhập được triển khai công bằng, hợp 
lý và phù hợp với năng lực của mỗi người. Luôn có sự hướng 
dẫn công việc của Ban Giám đốc chứ không chỉ là giao con số 
đơn thuần. Phát huy được những yếu tố nội lực cũng như tìm 
hiểu kỹ yếu tố thị trường và đối tượng khách hàng tiềm năng 
tại đơn vị để triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả và 
tối ưu nhất. 
Với sự đồng lòng và quyết tâm cao độ, Kienlongbank Vĩnh 
Thuận đang phấn đấu thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đề ra, đánh dấu một mốc son quan trọng trên chặng 
đường 25 năm xây dựng và phát triển của Kienlongbank. 
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KIENLONGBANK

Để giúp khách hàng an toàn giữa dịch Covid-19, Kienlongbank khuyến khích 
khách hàng tiến hành sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến do Ngân hàng 
cung cấp với nhiều sản phẩm dịch vụ áp dụng, kênh giao dịch nhiều lựa chọn.

Kienlongbank cảnh báo khách hàng không nên truy cập vào các đường link Internet Banking, Email, SMS hoặc các ứng 
dụng mạng xã hội không đáng tin cậy để tránh tình trạng bị lừa đảo.

PHÒNG CHỐNG COVID-19

Khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến
Tiết kiệm trực tuyến

Gửi tiết kiệm không cần đến ngân hàng.

Ưu đãi cao hơn so với giao dịch tại quầy.

Thao tác đơn giản, thuận tiện. 

Giao dịch an toàn.

Kiểm tra các thông tin lãi suất, gửi tiền, tất toán, 
tái tục sổ tiết kiệm mọi lúc mọi nơi.

Ngân hàng điện tử 

SMS Banking; Internet Banking; Mobile Banking.

Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống.

Nạp tiền điện thoại; thanh toán hóa đơn dịch vụ.

Tra cứu thông tin các loại tài khoản, CN/PGD, tỷ 
giá, lãi suất, biểu phí. 

Giao dịch mọi nơi mọi lúc, dễ dàng và thuận tiện.

Thanh toán thẻ - Bí quyết 
giao dịch an toàn giữa dịch 
Covid-19 

Dễ dàng mua hàng online.

Thanh toán trực tuyến các hóa đơn dịch vụ, 
giải trí,…

Giảm đến 50% dịch vụ tại các điểm liên kết.

Kết nối nhiều website thương mại điện tử, POS 
có dấu hiệu nhận biết Napas, Visa, JCB.

Kiểm tra thông tin tài khoản 
dễ dàng

134 Chi nhánh, Phòng giao dịch.

Website: www.kienlongbank.com. 

Ngân hàng điện tử.

QR code.
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KIENLONGBANK MOBILE BANKINGKIENLONGBANK MOBILE BANKING
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
    HIỆN ĐẠI   TIỆN ÍCH

Nhằm liên tục tạo ra những sản phẩm, dịch vụ 
mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng nhưng 

vẫn đảm bảo được tính an toàn và bảo mật trong quá 
trình giao dịch tài chính trên thiết bị di động, từ ngày 

9/01/2020, Kienlongbank chính thức nâng cấp và ra mắt 
ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking phiên bản mới 

nhiều tính năng vượt trội, an toàn và tiện ích. Ứng dụng do 
Kienlongbank hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh 

toán Việt Nam (VNPAY) phát triển.

Nhiều tiện ích vượt trội

Dễ sử dụng, an toàn

Thanh toán QR Pay
Quét là thanh toán

Với Kienlongbank Mobile Banking, khách hàng có thể 
giao dịch trên các tài khoản đang mở tại Ngân hàng bao 
gồm: Chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa 
đơn dịch vụ tiền điện, nước, truyền hình, tra cứu thông 
tin các loại tài khoản, Chi nhánh/Phòng giao dịch, tỷ giá, 
lãi suất, biểu phí. Đặc biệt, tính năng nổi trội nhất được 
Kienlongbank cho ra mắt lần này là dịch vụ chuyển 
khoản liên ngân hàng (khác hệ thống Kienlongbank). 

Dự kiến trong quý II/2020, Kienlongbank phát triển thêm các 
tính năng mới trên ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking 
như: Thanh toán bằng mã QR, quản lý và thanh toán thẻ tín 
dụng, cho phép khách hàng đăng nhập bằng vân tay/Face ID để 
mở ứng dụng... Đặc biệt, ứng dụng không chỉ dừng lại ở các giao 
dịch ngân hàng mà còn được bổ sung nhiều dịch vụ khác như: 
Đặt vé máy bay, vé tàu, vé xem phim… giúp khách hàng nâng 
cao trải nghiệm.
Việc tích hợp tính năng quét mã QR trên ứng dụng Mobile 
Banking được đánh giá là một trong những bước tiến của các 
ngân hàng nhằm bắt nhịp với xu hướng thanh toán hiện đại 
trong thời đại 4.0. Với hình thức thanh toán này, có thể áp dụng 
thanh toán khi đi mua sắm, ăn uống, đi taxi…. Với QR Pay (QR 
Code) khách hàng không cần phải mang theo tiền mặt hoặc thẻ 
ngân hàng, có thể dễ dàng thanh toán tại nhiều điểm giao dịch 
trên toàn quốc chỉ bằng vài thao tác quét mã, nhập thông tin, 
xác thực trên chiếc điện thoại di động. 

Ngày nay, một gia đình cơ bản cũng phải có các loại hóa 
đơn cần giải quyết hàng tháng như hóa đơn tiền điện, 
tiền nước cho đến truyền hình cáp, Internet… Tính năng 
thanh toán hóa đơn được tích hợp trong các ứng dụng 
Mobile Banking, mọi hóa đơn đều được giải quyết trong 
tích tắc, mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, ứng dụng còn có 
thể lưu lại thông tin giao dịch, giúp khách hàng dễ dàng 
theo dõi và thống kê chi tiêu hàng tháng.
Ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking có giao diện 
thân thiện, dễ sử dụng, phương thức giao dịch đa dạng, 
tương thích với nhiều loại điện thoại, giao dịch đảm bảo 
an toàn và được bảo mật giúp khách hàng thực hiện 
giao dịch ngân hàng hết sức đơn giản. Ngoài ra, ứng 
dụng có bước xác thực thông qua mật mã đăng nhập 
ứng dụng, mật mã OTP qua SMS hoặc Soft OTP, giúp 
khách hàng an tâm khi sử dụng.

Ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking đã và đang đem lại lợi ích, thuận tiện hơn trong việc thực hiện các giao dịch trực tuyến 
của khách hàng, đồng thời đem đến sự an toàn cho khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến bất thường, 
góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

Nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm và có 
thói quen sử dụng các giao dịch trên ngân hàng di 
động, Kienlongbank miễn phí dịch vụ Kienlongbank 
Mobile Banking đến hết tháng 6/2020. Ngoài ra, từ 
ngày 25/02 đến ngày 31/12/2020, khách hàng khi 
chuyển tiền nhanh liên ngân hàng (IBFT) sẽ được 
giảm phí dịch vụ chỉ còn 2.000 VNĐ (cho các giao 
dịch từ 500.000 VND trở xuống); với các giao dịch có 
giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên đến 2.000.000 VNĐ, 
mức phí áp dụng: 8.800 đồng/giao dịch (đã bao 
gồm VAT) với kênh tại quầy và 3.300 đồng/giao dịch 
(đã bao gồm VAT) với kênh Mobile Banking và 
Internet Banking. Để sử dụng ứng dụng, khách hàng 
vui lòng tìm kiếm từ khóa “Kienlongbank Mobile 
Banking” trên App Store (IOS) hoặc Google Play 
(Android) và tải ứng dụng về thiết bị.

Ưu đãi nổi bật 

. Nguyễn Thanh Minh – Phòng CNTT Kienlongbank
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Vay đi làm việc nước ngoài,
tại sao không?

Xuất khẩu lao động là lựa chọn được rất nhiều người nhắm đến nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Dù 
vậy, không phải người lao động nào cũng có số tiền lớn để thực hiện các thủ tục để đi lao động nước ngoài. Vì thế, sản phẩm 
“Vay đi làm việc nước ngoài” của Kienlongbank là giải pháp hữu hiệu nhằm giúp người lao động có thêm chi phí để trang 
trải cho các công tác phí, thủ tục giấy tờ, chi phí sinh hoạt trong thời gian làm việc tại nước ngoài. 

Nhận thấy đây là nhu cầu chính đáng của người lao động, Chính phủ đã có chủ trương, chính sách hỗ trợ tín dụng đối với người 
lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kienlongbank cũng đã ban hành sản phẩm “Vay đi làm 
việc nước ngoài” để đồng hành cùng người lao động, góp phần tạo việc làm cũng như cải thiện cuộc sống cho những hộ gia 
đình tại vùng quê. 

Một số đặc điểm và điều kiện để khách hàng dễ dàng tham gia sản phẩm “Vay đi làm việc nước ngoài” mà Kienlongbank 
đang triển khai: 

• Trần Đặng Tuấn Anh - Phòng Khách hàng cá nhân Hội sở

Qua thời gian triển khai, Kienlongbank đã hỗ trợ cho nhiều khách hàng xuất khẩu lao động làm việc tại Nhật Bản thông qua việc 
liên kết với Công ty TNHH Nhật Huy Khang, số tiền cho vay từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi khách hàng. Đến nay, các 
khách hàng vay vốn luôn thực tốt nghĩa vụ đối với Kienlongbank. Điều này cho thấy rằng, khách hàng làm việc tại Nhật Bản hiện 
có công việc tốt để có thể chi trả khoản nợ vay của Kienlongbank từ đó góp phần cải thiện cuộc sống của gia đình người 
lao động.

Từ những kết quả thực tiễn cho thấy, Kienlongbank đang cung cấp một sản phẩm có tính thực tế cao và đáp ứng kịp thời nhu 
cầu thị trường lao động hiện nay. Với thủ tục vay vốn nhanh chóng, lãi suất cạnh tranh và các chính sách rất phù hợp với nhu 
cầu, điều kiện của người lao động, sản phẩm “Vay đi làm việc nước ngoài” đã góp phần hỗ trợ khách hàng tìm được công ăn 
việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống.  

ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN

Là cá nhân người Việt Nam; Là thân nhân của 
người đi làm việc ở nước ngoài và người đi 
làm việc ở nước ngoài (là người đồng trách 
nhiệm trả nợ) theo hợp đồng lao động được 
ký kết với doanh nghiệp.

MỨC CHO VAY

Tối đa 100% tổng các chi phí cần thiết đi làm việc ở nước 
ngoài (bao gồm: tiền đặt cọc/ký quỹ, chi phí đào tạo nghề, 
ngoại ngữ, giáo dục định hướng, chi phí khám sức khỏe, chi 
phí làm hồ sơ, vé máy bay và các chi phí hợp pháp khác 
phục vụ cho việc đi làm việc ở nước ngoài) và không vượt 
quá 150 triệu đồng.

THỜI HẠN CHO VAY

Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng, 
tối đa là 36 tháng.

TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Có tài sản bảo đảm và/hoặc không có tài sản bảo đảm theo 
quy định của Kienlongbank.

ATM KIENLONGBANK  ATM KIENLONGBANK JCB  ATM KIENLONGBANK VISA

CÙNG KIENLONGBANK

Mua sắm an toàn
    Nhận ngay ưu đãi
Mua sắm an toàn

    Nhận ngay ưu đãi

*Áp dụng với chủ thẻ Kienlongbank JCB

Đến 05/8/2020
www.thepizzacompany.vn

*Áp dụng với chủ thẻ Kienlongbank JCB

Đến 17/11/2020
visa.com.vn/vi_vn/
visa-o�ers-and-perks/grabfood

*Áp dụng với chủ thẻ Kienlongbank Visa

Giảm 15k: Khách hàng cũ
Giảm 30k: Khách hàng mới

Đến 17/11/2020
www.Now.vn

*Áp dụng với chủ thẻ Kienlongbank Visa

DỊCH VỤ TƯ VẤN TIỆN ÍCH CAO CẤP

KIENLONGBANK V.I.P
        (+8428)  3824 0529

Còn hàng trăm ưu đãi khác tại website: khuyenmai.kienlongbank.com/uu-dai-the

40k
Giảm

khi nhập "VISA40''

50%
Giảm

Thứ 2 hàng tuần

Đến 17/11/2020
www.fahasa.com30k

Giảm
Thanh toán online thứ 3 hàng tuần
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Việc luân chuyển Ban Giám đốc ĐVKD nhằm xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo vững mạnh. Chính sách này, các nhân 
sự khi được luân chuyển sẽ làm việc với đội ngũ mới, kèm 
theo đó là những thách thức mới, buộc phải liên tục đổi mới 
và sáng tạo. Đây là điều cần thiết để nhân sự nâng cao năng 
lực chuyên môn và bản lĩnh điều hành công việc, tạo cơ hội 
để nhân sự phát huy điểm mạnh, khắc phục những mặt hạn 
chế, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với thời gian luân chuyển tối thiểu 01 tháng và tối đa 03 
tháng, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh 
diễn ra liên tục tại đơn vị, tuy nhiên xét về lâu dài, nhân sự 
được luân chuyển sẽ được trau dồi kiến thức chuyên môn, 
làm mới bản thân và có sự ứng biến linh hoạt, thích ứng 
nhanh trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Cùng với việc triển khai chính sách trên, việc phân định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn của nhân sự luân chuyển cũng là 
một trong những yếu tố quan trọng để các nhân sự nắm 
bắt và thực hiện:

Với mục đích giúp Ban Giám đốc đơn vị kinh 
doanh (ĐVKD) có điều kiện học hỏi kinh  
nghiệm, tiếp cận môi trường hoạt động ở 
các đơn vị mới, đồng thời nâng cao năng 
lực chuyên môn, khả năng quản lý điều 
hành, quản trị rủi ro, từ tháng 3/2020,  
Kienlongbank áp dụng chính sách luân 
chuyển Ban Giám đốc ĐVKD. Đây là 
một trong những chính sách nhận được sự 
quan tâm của CBNV, CTV Kienlongbank 
và thí điểm triển khai trong năm 2020.

* Đối với chức danh Giám đốc/Quyền Giám đốc/Phó 
Giám đốc phụ trách:
- Trực tiếp điều hành, quyết định phê duyệt nghiệp vụ, xử lý các vấn đề 
phát sinh trong hoạt động kinh doanh tại Đơn vị được luân chuyển đến 
theo đúng quy định Kienlongbank, quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính 
hiệu quả và công tác phát triển kinh doanh tại Đơn vị.

- Kiểm tra, phân tích và đánh giá tính tuân thủ các chính sách, quy định, 
quy trình nội bộ của Kienlongbank tại Đơn vị: công tác quản lý tín dụng, 
xử lý nợ phải thu; công tác kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán, chi phí 
theo Đề án 135 và chi phí hoạt động khác; quy trình quản lý kho quỹ, 
ATM, ấn chỉ, giấy tờ có giá, tài sản trong kho quỹ; công tác quản lý chất 
lượng dịch vụ, quản lý nhân sự, hành chánh và công tác khác; các công 
việc khác: thực hiện theo quy chế, quy định, quy trình của Kienlongbank 
theo từng thời kỳ và thực hiện theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

* Đối với chức danh Phó Giám đốc:
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá công tác vận hành, tính hiệu quả và công 
tác phát triển kinh doanh của Đơn vị được luân chuyển đến.

- Kiểm tra, phân tích và đánh giá sự tuân thủ các chính sách, quy định, 
quy trình nội bộ của Kienlongbank tại Đơn vị: công tác quản lý tín dụng, 
xử lý nợ phải thu (nếu được phân công); công tác kế toán, lưu trữ chứng 
từ kế toán, chi phí theo Đề án 135 và chi phí hoạt động khác; quy trình 
quản lý kho quỹ, ATM, ấn chỉ, giấy tờ có giá, tài sản trong kho quỹ; công 
tác quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý nhân sự, hành chánh và công 
tác khác; các công việc khác: thực hiện theo quy chế, quy định, quy 
trình của Kienlongbank theo từng thời kỳ và theo sự phân công của 
Tổng Giám đốc.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi kết thúc nhiệm vụ, nhân sự 
được luân chuyển lập báo cáo gửi Tổng Giám đốc về phân tích, đánh 
giá tình hình hoạt động của Đơn vị, kèm theo nhận xét và kiến nghị.

Để hạn chế việc biến động nhân sự, đồng thời đảm bảo thu nhập để 
nhân sự luân chuyển an tâm công tác, Ban Lãnh đạo Kienlongbank 
cũng đã cân nhắc đến việc không đồng thời luân chuyển Ban Giám đốc 
một Đơn vị tại cùng một thời điểm và giữ nguyên thu nhập của nhân 
sự trong thời gian luân chuyển.

Bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức, chính sách 
luân chuyển Ban giám đốc ĐVKD được coi là một trong những khâu đột 
phá quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý của Kienlongbank. Với bước đi mới này, Kienlongbank kỳ vọng sẽ tạo 
nên một đội ngũ nhân sự vững mạnh, có đức, có tài và đáp ứng được 
yêu cầu phát triển theo định hướng chiến lược Ngân hàng đã đặt ra.

“Điểm nhấn” về 
nhân sự năm 2020

Chính sách luân chuyển Ban 
giám đốc đơn vị kinh doanh: 
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Đào tạo tại đơn vị kinh doanh: 
Bài toán cần được xem trọng

Con người là yếu tố quan trọng của bất kỳ tổ chức doanh 
nghiệp nói chung và ở lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Trong 
nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và sự canh tranh ngày 
càng gay gắt giữa các ngân hàng hiện nay, để có thể tồn tại 
và phát triển, các doanh nghiệp hay ngân hàng cũng cần 
phải có những người luôn sát cánh, cùng nghĩ và cùng làm 
để đạt mục tiêu kinh doanh của ngân hàng. Hơn ai hết rất 
nhiều lãnh đạo đơn vị rất trăn trở với câu hỏi: “Làm thế nào để 
có đội ngũ nhân viên có đủ năng lực, đầy nhiệt huyết, gắn bó lâu 
dài và đóng góp tích cực cho Ngân hàng?”

Trả lời cho câu hỏi trên, có rất nhiều chính sách như tăng 
lương, động viên, tăng tiến, đào tạo… Nhưng trong đó, việc 
đào tạo, huấn luyện và kèm cặp tại đơn vị là công việc quan 
trọng và phải đảm bảo tính thường xuyên để phát triển năng 
lực của nhân viên. Bởi công tác đào tạo cũng giống như việc 
“mài rìu” của người tiều phu (*), vì chỉ mải miết lo đốn củi mà 
không nghĩ đến và dành thời gian cho việc mài rìu nên hiệu 
quả công việc không tăng mà có chiều hướng ngày càng suy 
giảm.

Mục đích của việc đào tạo không chỉ giúp cho đơn vị kinh 
doanh đạt được hiệu quả tối đa mà còn mang lại nhiều lợi 
ích lâu dài: 

Thứ nhất, đối với người nhân viên, họ được phát triển hơn 

về năng lực làm việc và đạt được kết quả công việc tốt hơn; 
đồng thời nâng cao tinh thần và tạo thái độ tích cực đối với 
công việc. 

Thứ hai, đối với người quản lý, đào tạo sẽ khắc phục được 
các vấn đề về năng lực để thực hiện công việc và gia tăng 
kết quả công việc như mong đợi, đặc biệt, nâng cao được 
hiệu quả quản lý và làm giảm chi phí giám sát, chi phí sai 
hỏng và những rủi ro tác nghiệp xảy ra. Thông qua đào tạo 
nội bộ còn xây dựng được các nhóm nhân viên làm việc 
hiệu quả. 

Thứ ba, đối với đơn vị, đào tạo sẽ nâng cao hiệu quả kinh  
doanh, giảm chi phí, tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; làm 
tăng mức độ hài lòng cho khách hàng và tạo được môi trường 
văn hóa làm việc tích cực.

Trong thực tế, các đơn vị kinh doanh đã và đang làm công tác 
đào tạo cho nhân viên tại đơn vị nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. 
Tình trạng này có rất nhiều nguyên nhân, tựu trung là do chưa 
có sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đơn vị cho công tác đào 
tạo. Có chăng thì vẫn còn ở mức chưa cao, đào tạo để báo cáo, 

để tránh ảnh hưởng đến chỉ tiêu KPI. Nội dung đào tạo 
chưa bám sát vào chủ trương trọng yếu, những chuyên 
đề cần thiết trang bị cho nhân viên. Bên cạnh đó, cũng 
có không ít những khó khăn gặp phải trong công tác 
đào tạo như: nói chưa chắc đã nghe; nghe chưa chắc đã 
hiểu; hiểu chưa chắc đã áp dụng đúng; áp dụng chưa 
đúng và chưa được duy trì thường xuyên. 

Để có được kết quả đào tạo đạt mức cao nhất, trước hết 
là chính lãnh đạo đơn vị nhận thức sâu sắc tầm quan 
trọng của công tác đào tạo nội bộ để triển khai và thực 
hiện liên tục. Song song đó, Ban giảng huấn đơn vị phải 
giúp cho nhân viên tự nhận thức vấn đề, làm cho họ 
cảm thấy có trách nhiệm và tin tưởng, tự tin vào khả 
năng giải quyết vấn đề, đồng thời họ tập trung tìm ra 
giải pháp và có hành động cụ thể. 

Để có được thành quả từ công tác đào tạo, huấn luyện, 
kèm cặp tại đơn vị không phải chỉ qua một vài khóa học 
là có được kết quả như mong đợi mà nó phải xác định 
là một quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu 
dài. Xin được kết thúc bằng một câu nói nổi tiếng của 
Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln: “Nếu cho tôi 6 giờ 
để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”.

(*) Câu chuyện “Chiếc rìu của người tiều phu” của Tổng 
Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln

. Bùi Sỹ Bằng - Trung Tâm Đào Tạo Hội sở

Quang cảnh khóa đào tạo tại Hội sở Kienlongbank

Học viên tham dự chương trình Đào tạo nhân viên hỗ trợ tín dụng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank. Lớp Đào tạo xây dựng niềm tin và gắn kết
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qua lăng kính khách hàng
Với nhiều khách hàng của Kienlongbank, giao dịch tại Kienlongbank từ lâu đã trở thành thói quen. Điều đó được 
khách hàng duy trì từ năm này sang năm khác vì cảm mến sự tận tình của CBNV, CTV Kienlongbank và những 
tiện ích mà sản phẩm dịch vụ Ngân hàng mang lại. Xin mời Quý độc giả cùng lắng nghe những chia sẻ của khách 
hàng Kienlongbank trên khắp mọi miền đất nước nhé!

Khách hàng Võ Thị Hồng Hưởng - Kienlongbank Đà Nẵng

Khách hàng Lê Công Đức - Kienlongbank Nhà Bè
(Thành phố Hồ Chí Minh)

Khách hàng Lê Sơn Tùng - Kienlongbank Đồng Nai

“Tôi hài lòng khi giao dịch tại Kienlongbank”
Cách đây 02 năm, thông qua một người bạn giới thiệu, tôi mạnh dạn tìm đến với 
Kienlongbank Đà Nẵng để tìm hiểu về gói vay xây dựng nhà ở. Nhờ nguồn vốn hỗ 
trợ từ Kienlongbank, gia đình tôi đã xây xong nhà và từ đó đến nay, tôi vẫn thường 
xuyên giao dịch với Kienlongbank.
Các sản phẩm, dịch vụ của Kienlongbank khá đa dạng, trong đó, tôi ấn tượng với các 
tiện ích mà thẻ tín dụng Kienlongbank mang lại. Với sản phẩm này, việc mua sắm, 
chi trả các hóa đơn của tôi trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.
Đặc biệt, vừa qua, tôi may mắn là 1 trong 5 khách hàng trúng Giải Nhất của Chương 
trình khuyến mại “Xài thẻ Kiên Long - Trúng quà xế hộp”, phần thưởng là Xe SH Mode 
125 CC, trị giá 53,6 triệu đồng. Ngày mà nhân viên Kienlongbank Đà Nẵng gọi điện 
thông báo chúc mừng, tôi thầm nghĩ mình đã rất may mắn khi giao dịch với Ngân 
hàng. 2 năm qua, tôi có nhà mới để ở là nhờ Kienlongbank, giờ đây, tôi tiếp tục may 
mắn nhận được giải thưởng giá trị từ Ngân hàng, tôi thật sự rất bất ngờ và hạnh 
phúc.
Nhân đây, tôi gửi lời cám ơn đến Kienlongbank, chúc Ngân hàng ngày càng phát 
triển và nhận được nhiều sự tin yêu hơn nữa từ khách hàng.

“Tôi rất yên tâm khi giao dịch với Kienlongbank”
Tôi đã và đang giao dịch với nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, tôi đánh giá 
rất cao về chất lượng dịch vụ tại Kienlongbank Đồng Nai, nhân viên 
ở đây rất tận tình và chu đáo với khách hàng.
Khi Kienlongbank có chương trình, sản phẩm hay dịch vụ mới, nhân 
viên đều gọi điện thông báo trực tiếp và tư vấn rất cụ thể cho tôi. 
Ngay khi có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, tôi đều được nhân 
viên giải đáp nhanh chóng và rõ ràng. Tôi đặc biệt tin tưởng và yên 
tâm khi giao dịch tại Kienlongbank Đồng Nai. Vừa qua, Kienlongbank 
tổ chức Chương trình khuyến mãi “Xài thẻ Kiên Long - Trúng quà xế 
hộp”, tôi có tham gia và trúng giải thưởng của Chương trình. Niềm 
vui nhân đôi khi tôi cùng lúc trúng thưởng 02 Giải May mắn là 02 
chiếc vali  từ Kienlongbank.
Với những trải nghiệm của bản thân, tôi đã giới thiệu nhiều bạn bè 
đến giao dịch tại Ngân hàng. Trong thời gian sắp tới, tôi vẫn sẽ tiếp 
tục lựa chọn tin tưởng và gắn bó lâu dài với Kienlongbank.

“Giao dịch với Kienlongbank là thói quen của tôi hơn 10 năm qua”
Tôi gắn bó với Kienlongbank đã hơn 10 năm. Trước khi trở thành khách hàng thân thiết 
của Kienlongbank, tôi đã từng làm việc tại nhiều ngân hàng khác nhau, việc lựa chọn 
Kienlongbank có lẽ là một cái duyên và cũng là niềm tin mà tôi dành cho Ngân hàng. 
Trước đây, tôi sống tại Kiên Giang và tôi biết đến Kienlongbank cũng từ miền đất này. 
Từ năm 2016, gia đình tôi chuyển về huyện Nhà Bè - Tp. Hồ Chí Minh sinh sống, dù nhà 
tôi cách Kienlongbank Nhà Bè khá xa nhưng tôi vẫn giữ thói quen giao dịch tại 
Kienlongbank. 
Tôi thích đến với Kienlongbank Nhà Bè vì nơi đây cho tôi cảm giác thân thuộc, dù giá 
trị giao dịch nhiều hay ít, khách hàng đều được nhân viên chào đón và hỗ trợ tận tình. 
Bên cạnh đó, khi Ngân hàng có các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mại 
mới, chúng tôi luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời. Vì thường xuyên tham gia giao 
dịch nên tôi may mắn nhận được nhiều quà tặng từ Kienlongbank, từ đồng hồ, chén, 
đĩa, ly tách…Từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ, Kienlongbank Nhà Bè đã trở 
thành một người bạn thân thiết để tôi tin tưởng gửi tiết kiệm và thực hiện các giao 
dịch tài chính khác. Và cũng chính vì thế mà tôi luôn tự tin, vui vẻ giới thiệu người thân, 
bạn bè của mình đến giao dịch tại Kienlongbank.
Là khách hàng thân thiết của Kienlongbank, tôi luôn đồng hành và dõi theo sự phát 
triển của Kienlongbank. Tôi thực sự rất hài lòng vì sản phầm của Kienlongbank ngày 
càng phong phú, đa dạng, đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của chúng tôi.
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Hỏi đáp
DỊCH VỤ 
MOBILE BANKING 

Quý khách vui lòng tải ứng dụng mới về điện thoại và xác 
nhận lại thông tin đã đăng ký trên ứng dụng mới là có 
thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Kienlongbank Mobile 
Banking.

Trước đây, tôi đã đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking của 
Kienlongbank nhưng là phiên bản cũ. Bây giờ, tôi muốn sử 
dụng phiên bản mới này thì làm cách nào?

Kienlongbank 

Khách hàng

Hạn mức khi sử dụng dịch vụ Kienlongbank Mobile Banking?

Kienlongbank 

Khách hàng

Các điện thoại/thiết bị chạy hệ điều hành Android, iOS 
đều có thể sử dụng được dịch vụ Kienlongbank Mobile 
Banking.

Cách tải ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking:
Cách 1: Sau khi khách hàng đăng ký thành công, 
Kienlongbank sẽ gửi tin nhắn đường link tải ứng dụng 
về số điện thoại khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch 
vụ. Khách hàng click vào link này để tải ứng dụng.
Cách 2: Khách hàng tải ứng dụng Kienlongbank Mobile 
Banking trên kho ứng dụng App Store (điện thoại/thiết 
bị chạy hệ điều hành iOS), Google Play (điện thoại/thiết 
bị chạy hệ điều hành Android).

Những loại điện thoại/thiết bị di động nào sử dụng được dịch 
vụ Kienlongbank Mobile Banking và làm cách nào để tải ứng 
dụng Kienlongbank Mobile Banking mới về điện thoại?

Kienlongbank 

Khách hàng

Các tính năng mới trên ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking:
Chuyển khoản (nội bộ, liên ngân hàng);
Nạp tiền điện thoại (tất cả các mạng viễn thông);
Thanh toán hóa đơn (tiền điện, nước, internet, truyền 
hình…);
Đặt và thanh toán (vé xe, máy bay, tàu hỏa, xem phim, 
dịch vụ khách sạn);
Tra cứu thông tin (các loại tài khoản, CN/PGD, tỷ giá, lãi 
suất, biểu phí…);
QR Pay Thanh toán nhanh chóng bằng cách quét mã 
VNPAYQR.

Kienlongbank Mobile Banking mới này có những tính năng 
mới như thế nào so với phiên bản cũ?

Kienlongbank 

Khách hàng

Hạn mức giao dịch

STT

1

2

3

4

Gói dịch vụ

IBANK - BASIC 50.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

200.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

500.000.000 VNĐ

1.000.000.000 VNĐ

IBANK - ADVANCE

IBANK - SMART BASIC

IBANK - SMART ADVANCE

Hạn mức GD/lần Hạn mức GD/ngày

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ Kienlongbank Mobile 
Banking, Quý khách chỉ cần gắn sim điện thoại đã đăng 
ký dịch vụ và tải ứng dụng về điện thoại mới của mình để 
tiếp tục sử dụng dịch vụ Kienlongbank Mobile Banking 
ngay lập tức.

Để thực hiện các giao dịch trong ứng dụng, người sử 
dụng phải có mật khẩu đăng nhập (mật khẩu này do chủ 
tài khoản đặt nên chỉ có chủ tài khoản biết). Nếu mất sim 
và điện thoại nhưng mật khẩu không bị mất, Quý khách 
sẽ không gặp rủi ro gì. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, 
quý khách vui lòng thông báo cho công ty viễn thông 
(để khóa/cấp lại sim) và liên hệ Hotline Kienlongbank 
19006929 (để khóa dịch vụ).

Điện thoại của tôi bị hết pin nhưng tôi cần chuyển tiền gấp, 
vậy tôi có thể sử dụng  dịch vụ Kienlongbank Mobile Banking 
trên điện thoại khác được không? 

Kienlongbank 

Khách hàng
Tôi bị mất cả sim và điện thoại nhưng chưa kịp thông báo cho 
công ty viễn thông và ngân hàng, vậy tôi sẽ gặp rủi ro gì?

Kienlongbank 

Khách hàng

Trường hợp này, Quý khách cần đến CN/PGD 
Kienlongbank gần nhất để yêu cầu cấp lại mật khẩu. Sau 
khi được cấp mật khẩu mới, Quý khách đăng nhập ứng 
dụng với mật khẩu được cấp và đổi mật khẩu khác theo 
mong muốn của mình.

Tôi không nhớ mật khẩu của mình đã cài đặt, vậy tôi phải 
làm gì?

Kienlongbank 

Khách hàng

An toàn
Tiện lợi
Nhanh chóng
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Những gương mặt �êu biểu
KIENLONGBANK

Sự chuyên nghiệp, tận tâm của từng từng CBNV , CTV Kienlongbank chính là những viên gạch quý 
giá, góp phần xây dựng một Ngân hàng phát triển ổn định và bền vững. Với sự trân trọng và lòng tri 
ân, Bản �n Kienlongbank số 59 �ếp tục giới thiệu đến Quý độc giả những gương mặt �êu biểu trong 
công việc và các hoạt động tại Ngân hàng. £ành tích của các anh chị chính là tấm gương sáng để 

CBNV , CTV tại các đơn vị học tập, noi ¥o.

Võ £uý Vy - Giao dịch viên KIENLONGBANTK HẬU GIANG

“Có lẽ ai cũng từng có lúc cảm thấy tự ti và chính chúng ta lại là người 
khiến bản thân mình rơi vào vũng lầy tự ti ấy. Chúng ta thường gắn 
nhãn “khuyết điểm” cho những thiếu sót của bản thân một cách chủ 
quan. Điều đó vô tình khiến tinh thần xuống dốc, mất niềm tin, mất ý 
chí. Kỳ thực, những thiếu sót đó không bao giờ là vĩnh viễn. Nếu chúng 
ta nhìn nhận một cách chính xác những thiếu sót, học cách chuyển 
hoá tư tưởng thì hoàn toàn có thể thể hiện mặt tốt đẹp của sự thiếu sót 
đó”.
Đó là những lời tâm sự của một cô gái miền quê sông nước - Võ 
Thuý Vy, Giao dịch viên của Kienlongbank Hậu Giang và là một 
trong những gương mặt tiêu biểu tại Đơn vị.
Bén duyên với Kienlongbank không chỉ bằng sự yêu thích nghề 
ngân hàng mà còn với lòng đam mê được phục vụ người khác. 
Hình ảnh về Vy có thể dễ dàng nhận biết, đó là một cô gái miền Tây 
chân thành, giản dị, có khiếu hài hước và luôn tạo tiếng cười cho 
mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, Vy luôn hoàn thành tốt công 
việc được giao, luôn có ý thức tự học hỏi và nâng cao nghiệp vụ. 

Trần Việt Hòa
TTrưởng phòng KKHCN, KHDN

Nguyễn £ị Ngọc Hân - Giao dịch viên

 KIENLONGBANK BÌNH DƯƠNG

 KIENLONGBANK RẠCH SỎI (KIÊN GIANG)

Liên tiếp 2 năm liền (2018 và 2019), Vy đều đạt thành tích KPIs: A*, A**. Đặc biệt, trong phong trào thi đua triển khai Chương 
trình “Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”, Vy đã giới thiệu được nhiều khách hàng mới tham gia với doanh số huy động 3,1 tỷ 
và giành giải thưởng cá nhân Đợt 2 (01/05/2019 - 15/05/2019) trong Chương trình. 
Bên cạnh việc hoàn thành các công việc được giao, bạn còn nhiệt tình tham gia các phong trào tại Đơn vị. Hiện tại, Thuý Vy còn 
là tuyển thủ cầu lông của Kiên Long Hậu Giang. 
Sự năng động, nhiệt huyết cùng với niềm đam mê với nghề của Thuý Vy là tấm gương, động lực làm việc với tập thể CBNV 
Kienlongbank Hậu Giang. Những kết quả đạt được sẽ là hành trang giúp Thúy Vy phát triển nghề ngiệp và đạt được nhiều thành 
công hơn nữa trong tương lai.

. Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Kienlongbank Hậu Giang

Trong môi trường kinh tế thị trường hiện nay, sự canh tranh giữa 
các tổ chức kinh tế luôn luôn diễn ra khốc liêt, để tìm được một vị 
thế trên thị trường đòi hỏi tất cả chúng ta phải luôn nỗ lực hết 
mình. Kienlongbank Bình Dương cũng không nằm ngoài guồng 
quay đó. Để có được vị thế vững mạnh và tiếp tục phát triển là một 
sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể CBNV trong Chi nhánh. 

Những năm gần đây, không chỉ khách hàng cá nhân mà 
các công ty, doanh nghiệp biết đến thương hiệu 
Kienlongbank ngày càng nhiều. Đằng sau sự thành công 
đó phải nhắc đến đội ngũ anh em bộ phận tín dụng và bộ 
phận dịch vụ khách hàng.
Anh Trần Việt Hòa, một trong những minh chứng tiêu biểu 
cho sự cố gắng không ngừng nghỉ đó. Gần 10 năm gắn bó 
với Kienlongbank, từ một nhân viên kinh doanh mới chập 
chững bước vào môi trường Ngân hàng nhưng với tinh 
thần yêu nghề, không ngừng học hỏi giờ đây Anh đã trở 
thành Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, phòng Khách 
hàng doanh nghiệp của Kienlongbank Bình Dương. 
Trời chiều Tháng 3 dưới cái nắng oi bức chuẩn bị sang hè, 
theo chân Anh vượt hơn 50km đường đi gặp khách hàng 
vay, tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn cái tình giữa người với 
người. Không còn khoảng cách là giữa một nhân viên 
ngân hàng với khách hàng mà được chuyển thành tình 
cảm thân thuộc như những người thân trong gia đình. 

Anh lắng nghe những tâm sự của khách hàng, tận tình 
hướng dẫn khách hàng sử dụng nguồn vốn vay để mang lại 
hiệu quả tốt nhất. Rồi những lần đi kiểm định tài sản tại một 
công ty gỗ, cũng là khách hàng vay, càng thấy những vất vả 
khó khăn mà người làm tín dụng như Anh phải trải qua. 
Chia sẻ về thành công, Anh cho biết phương pháp mình 
đang áp dụng là hiệu ứng “Vết dầu loang” và câu nói Anh yêu 
thích nhất là “Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ 
hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công 
luôn luôn hỏi: Tôi được lợi gì?” của Brian Tracy. 
Từ những nỗ lực và thành tích của anh Hòa, tôi tin rằng, chỉ 
cần chúng ta cháy hết mình với công việc, những gì xuất 
phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim và thành công sẽ mỉm cười 
với chúng ta.

Trần Thị Hương - Phó phòng KT - NQ Kienlongbank 
Bình Dương 

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán vào năm 2014, mang trong 
mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân đã 
mạnh dạn xin ứng tuyển làm việc tại Kienlongbank với vị trí 
nhân viên Chăm sóc khách hàng. Với tinh thần cầu tiến, Chị 
Hân không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ và 
kinh nghiệm. Đến năm 2015, chị được xét chuyển sang vị trí 
Giao dịch viên và gắn bó với Ngân hàng trong suốt 6 năm qua. 
Năm 2019, năm của sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực 
huy động vốn. Bằng sự đam mê, hết lòng trong công việc, Chị 
đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao. Ngoài giờ làm 
việc,  Chị còn tích cực tìm kiếm khách hàng tiền gửi cũng như 
tiền vay, giới thiệu bán chéo thêm các sản phẩm của Ngân 
hàng với khách hàng. Chăm sóc khách hàng không chỉ bằng 
tinh thần quan tâm, thăm hỏi thường xuyên mà chị Hân còn 
tự mình mua những món quà nhỏ tặng khách hàng nhân 
những dịp lễ, dịp kỷ niệm có ý nghĩa với khách hàng. 
Mỗi giao dịch thành công, chị Hân cảm nhận đó là niềm hạnh 
phúc của người giao dịch viên, được sự ghi nhận từ Ban lãnh 
đạo Ngân hàng, đó cũng là động lực để chị Hân cố gắng. Với 
những đóng góp tích cực đó, chị Hân vinh dự được trao tặng 
danh hiệu Giao dịch viên xuất sắc Kienlongbank năm 2019.
Mục tiêu năm 2020, chị Hân cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn 
đấu để hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu kinh doanh được 
giao, cùng với Kienlongbank Rạch Sỏi nói riêng và 
Kienlongbank nói chung không ngừng phát triển mạnh mẽ, 
vươn cao vươn xa hơn trong tương lai.

. Thái Thị Thúy Hằng - Giám đốc Kienlongbank Rạch Sỏi
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Ngày sách Việt Nam (21/4)
Tản mạn về xây dựng ý thức đọc sách

Ít ai biết rằng nước Nhật phát triển vượt bậc như ngày nay 
một phần cũng nhờ truyền thống đọc sách lâu đời của họ. 
Tinh thần đọc của người Nhật khởi phát và nở rộ từ cách 
đây hơn 300 năm, trí thức Nhật thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao cả với quốc gia, bởi không thể yêu nước trong 
sự vô minh.
Đọc sách không chỉ để thưởng ngoạn. Đọc sách là để khai 
minh và khai sinh thời đại mới cho đất nước. Đọc sách là 
thuộc tính của một dân tộc văn minh. Họ không sợ học 
từ kẻ thù, chỉ sợ ngu muội vì không học. Và người Nhật đã 
thành công. 
Đầu thế kỷ XX, chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh đã sang 
Nhật, trao đổi và tìm hiểu. Cuối cùng, ông nhất quyết phát 
động cuộc cải cách duy tân cho quốc dân trong nước với 
tinh thần “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Tinh thần 
đó vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.
Trên các phương tiện giao thông công cộng, hình ảnh 
chúng ta dễ bắt gặp là những người ngoại quốc thường 
cầm trên tay cuốn sách. Ở phố cổ Hội An quê tôi hoặc ở 
những trung tâm du lịch lớn, tôi thấy có rất nhiều tiệm sách 
ngoại văn với mục đích chính là đổi sách (có thu phí) cho 
du khách nước ngoài. Từ đó, ta có thể thấy đọct sách là thói 
quen không thể thiếu của người dân các nước tiên tiến. 
Không nhất thiết phải gắn với thư viện hay không gian đọc 
cụ thể nào mà là biểu hiện tự nhiên mọi nơi mọi lúc, giống 
như ăn, uống, hít thở vậy.
Gần đây, chúng ta thường nghe các phương tiện truyền 

thông nhắc đến cụm từ “văn hóa đọc”. Khi nghe cụm này mọi 
người thường liên tưởng đến những chuyện khá to tát chẳng 
hạn như mỗi năm người Nhật, Pháp, Đức…đọc bao nhiêu 
cuốn sách? Họ đọc gấp bao nhiêu lần số sách mà người Việt 
đọc? Hay ở những nước tiên tiến người ta có những thư viện 
lớn lên đến hàng triệu đầu sách trong khi hệ thống thư viện 
ở nước ta rất kém, đầu sách thiếu phong phú, không gian 
đọc hạn chế… Tuy nhiên, văn hóa đọc theo hiểu biết của cá 
nhận người viết đơn giản là mỗi gia đình - tức là “từng tế bào” 
của xã hội - tự xây dựng được ý thức đọc sách. Hoặc ít nhất 
là từng thành viên tiếp cận được với sách. Từ đó, tạo nên thói 
quen đọc và lan tỏa dần ra cộng đồng. Trong khuôn khổ bài 
viết ngắn này, người viết xin chia sẻ những kinh nghiệm cá 
nhân nhằm xây dựng được thói quen đọc sách trong gia đình.

Xây dựng góc đọc sách cho gia đình

Không nhất thiết là những tủ sách lớn mà mỗi gia đình chỉ 
cần tạo một góc sách nhỏ với khoảng vài chục đầu sách. 
Những giá sách thiết kế đơn giản, vừa tầm trẻ nhỏ, bìa hoặc 
giá sách nên hướng ra ngoài cửa sổ nhằm kích thích sự tò 
mò. Giá sách đặt gần nơi có ánh sáng, trang bị đèn đọc sách, 
có chỗ ngồi thoải mái, trang trí bằng những bức tranh ngộ 
nghĩnh, những câu danh ngôn hoặc slogan về đọc sách… Tất 
cả những điều đó khơi gợi niềm hứng thú đọc sách cho mọi 
người, nhất là trẻ nhỏ.
Nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ Horace Mann (1796-1859) 

đã nhấn mạnh vai trò của sách trong gia đình như sau: “Một 
ngôi nhà không có sách giống như một căn phòng không có 
cửa sổ. Không ai có quyền nuôi dạy những đứa con của mình 
mà không bao quanh chúng với những cuốn sách, nếu anh ta 
có thể mua chúng.” Qua đó, ta thấy được tầm quan trọng của 
những cuốn sách. Chúng giống như những ô cửa sổ làm 
thông thoáng tâm hồn mỗi người chúng ta.

Bố mẹ nên là tấm gương cho con

Đọc là nhu cầu tự thân và người ta chỉ đọc sách khi thực sự 
muốn và tự nguyện. Do đó, việc mọi người cần tạo được 
thói quen đọc sách là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, không 
phải điều đó không thể thực hiện được. Đầu tiên có thể đọc 
những cuốn sách giải trí đơn thuần, thậm chí là những cuốn 
truyện tranh hoặc những cuốn sách liên quan đến công việc 
mình đang làm, có thể đó là những cuốn sách chuyên ngành. 
Tiếp nữa là tìm đọc những cuốn sách mà bạn bè, người quen 
giới thiệu hay nhận xét tích cực về nó…
Khi bố mẹ đã cầm sách trên tay rồi thì hẳn nhiên điều đó 
sẽ dần dần tác động đến những đứa trẻ về hình ảnh bố mẹ 

chúng đọc sách và tạo nên suy nghĩ rằng sách là một 
điều gì đó rất cần thiết. Qua thời gian, hình ảnh người lớn 
đọc sách sẽ là tấm gương giúp trẻ noi theo.

Cùng nhau đọc sách

Mỗi ngày gia đình nên dành một khoảng thời gian từ 15-
20 phút để cùng nhau đọc sách. Việc cùng nhau đọc sách 
thường xuyên không những giúp tích lũy khá nhiều từ 
vựng, tăng cường kiến thức, trau dồi kỹ năng cũng như 
phát triển ngôn ngữ cho trẻ mà còn giúp tạo nên mối dây 
gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Thời điểm đọc sách tốt nhất là trước khi đi ngủ buổi tối 
và cha mẹ nên đọc sách cùng trẻ. Theo nhiều nghiên cứu, 
đọc sách trước khi ngủ có tác dụng giảm stress, tạo thói 
quen thư giãn giúp có một giấc ngủ ngon.

Thảo luận, trao đổi về sách

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái Ba Lan Isaac  
Bashevis Singer (1902-1991) - người đoạt giải Nobel văn 
học năm 1978 - cho rằng: “Bất kể lớn nhỏ, trẻ em có mối liên 
hệ sâu sắc với cái gọi là những câu hỏi bất tận: Ai đã tạo ra 
thế giới? Ai đã tạo ra trái đất, bầu trời, con người, muôn thú? 
Trẻ em không thể hình dung được khởi đầu hoặc kết thúc 
của thời gian và không gian. Khi còn bé, tôi đã đặt mọi câu 
hỏi mà sau này tôi đã tìm thấy những luận giải trong các 
tác phẩm của Plato, Aristotle, Spinoza, Leibnitz, Hume, Kant, 
và Schopenhauer.” Rõ ràng việc giải đáp thỏa đáng những 
thắc mắc của trẻ có thể kích thích trẻ tiếp tục tìm đọc 
sách nhằm tăng thêm hiểu biết. Ngoài ra, người lớn có 
thể đưa thêm những câu hỏi hoặc khơi gợi những nhận 
xét từ trẻ đối với những trang sách chúng vừa đọc, về 
lâu dài điều này giúp chúng dần dần hình thành tư duy 
phản biện.

Tham gia những hoạt động cộng 
đồng về sách

Cách đây khoảng 5 năm, những ai quan tâm đến tin tức 
thời sự hẳn có nghe nhắc đến hành trình đi bộ xuyên 
Việt của một người thanh niên tên Nguyễn Quang Thạch 
nhằm quảng bá cho chương trình Sách Hóa Nông Thôn 
mà anh đang nỗ lực lan tỏa. Những việc làm công khai 
hay âm thầm của anh Nguyễn Quang Thạch cùng nhiều 
cá nhân, tổ chức giúp cho người Việt Nam ngày càng 
được tiếp cận nhiều hơn với sách là việc làm đáng trân 
quý, cần được xã hội ghi nhận và chung tay hỗ trợ. Vì vậy, 
việc cùng tham gia các ngày hội đọc sách ở thư viện hay 
các không gian đọc công cộng; tặng sách cho các thư 
viện hoặc nhóm đọc; tham gia vào các hoạt động cộng 
đồng liên quan đến sách… sẽ giúp trẻ nâng cao ý thức 
cộng đồng và dần dần hình thành nên tinh thần yêu 
thương, chia sẻ.
Tóm lại, lợi ích của việc đọc sách là vô cùng lớn: nó giúp 
khai mở tâm hồn người đọc, khơi gợi lòng bao dung, tăng 
cường sự hiểu biết, kích thích trí tò mò và óc sáng tạo. 
Qua đó, dần định hình nhân cách của mỗi con người. Vậy 
nên, việc xây dựng ý thức đọc sách là điều rất cần thiết 
đối với từng cá nhân, gia đình và cộng đồng.

. Ngô Thanh Tuấn - Giám đốc Kienlongbank Ngũ Hành Sơn
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Đất nước của “thiên đường xe đạp“

Là đất nước dễ bị tổn thương trước tình trạng ấm lên của trái đất, Hà Lan là quốc gia tiên phong trong 
những nỗ lực bảo vệ môi trường. Văn hóa đi xe đạp của người Hà Lan phần nào cũng bắt nguồn từ đó.

Xe đạp hơn dân số

Chỉ với 17 triệu dân nhưng có tới 23 triệu chiếc xe đạp, Hà Lan là 
đất nước có nhiều xe đạp hơn số dân. Điều này xuất phát từ việc 
Hà Lan là một đất nước dễ bị tổn thương trước tình trạng ấm lên 
toàn cầu. Người dân Hà Lan chọn thói quen đạp xe là giải pháp 
trong nỗ lực bảo vệ môi trường
Để khuyến khích người dân đi xe đạp, chính phủ Hà Lan đã chi 
tiền rất nhiều tiền. Thống kê cho thấy, chỉ trong năm 2016 đã 
có hơn 1/4 chuyến đi dã ngoại của người dân Hà Lan là bằng 
xe đạp. Và 1/4 là người dân chọn hình thức đạp xe đi làm, trong 
khi có tới 1 nửa số người dân sống cách nơi làm việc chưa đến 
7,5km đi làm bằng xe ô tô. Đây là một khoảng cách thích hợp 
để đạp xe.

Nhiều chính sách khuyến khích người 
dân đạp xe

Để khuyến khích cho nhân viên đi làm bằng xe đạp, chính phủ 
Hà Lan sẽ thưởng cho người đạp xe thông qua khoản tín dụng 
thuế là 0,22 USD cho mỗi ki-lô-mét đạp xe đi làm. Chính phủ Hà 
Lan cũng sẽ đầu tư 390 triệu USD cho cơ sở hạ tầng của đường 
dành cho xe đạp với mục tiêu thu hút thêm 200.000 người đi xe 
đạp tính đến cuối năm 2021. Theo đó, 15 tuyến đường sẽ được 
phát triển thành đường cao tốc dành cho xe đạp.
Chính phủ Hà Lan cũng cho xây dựng nhiều cầu vượt hoặc hầm 
đường bộ dành cho xe đạp và người đi bộ qua các tuyến đường 
đông phương tiện. Các cây cầu trên khắp Hà Lan cũng đều có 
tuyến đường riêng dành cho xe đạp. Mạng lưới đường xe đạp 
của Hà Lan trải dài gần 35.000 km và mỗi năm nước này chi phí 
cho cơ sở hạ tầng xe đạp khoảng 400 triệu euro.
Người Hà Lan tập cho con cái mình đi xe đạp từ rất sớm để 
chúng có thể tự tin ngồi trên xe đạp đến trường từ lúc mới vào 
cấp 2. Các học sinh cấp 2 ở Hà Lan phải tham gia một kỳ thi 
tham gia giao thông bằng xe đạp mới được cấp chứng chỉ giao 
thông Verkeersdiploma. Đây là chứng chỉ rất quan trọng, bởi 
84% số học sinh cấp 2 ở Hà Lan tới trường bằng xe đạp trong 
phạm vi dưới 5 km.
Chính sách quy hoạch và phát triển đô thị đóng vai trò quan 
trọng trong việc khuyến khích đi xe đạp. Có tới 45% người dân 
Hà Lan sống cách nhà ga gần nhất dưới 3 km. Vì thế mà 33 
% người đi tàu điện ở Hà Lan sử dụng xe đạp để đi từ nhà tới  
nhà ga.

. Phòng Marketing (tổng hợp)

Xe đạp là ưu tiên hàng đầu

Amsterdam mệnh danh “thủ đô xe đạp của châu Âu”, nơi 
mà 40% việc đi lại được thực hiện bằng xe đạp. Gần như 
mỗi người dân có một chiếc xe đạp, xe đạp là phương tiện 
di chuyển chính ở đây.
Những người lái ôtô đến Amsterdam càng thấy sự tiện lợi 
và rẻ tiền của chiếc xe đạp, bởi không dễ gì mà tìm được 
một chỗ đỗ xe trong thành phố. Kể cả khi tìm được chỗ 
đỗ xe, thì mức giá phải trả cũng làm không ít người nản 
lòng. Amsterdam là một trong những thành phố thu phí 
đỗ xe cao nhất châu Âu: 5 euro/giờ (tương đương gần 
150.000 VNĐ).

Hẳn ai cũng biết ngày Quốc tế lao động – 1/5 là ngày lễ lớn của người lao động trên toàn thế giới. Thế nhưng không phải ai 
cũng biết những sự thật thú vị về ngày lễ đặc biệt này. Hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới đều tổ chức Ngày quốc tế lao động 
vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, vẫn còn đó vài khác biệt tại một số quốc gia.

Hé lộ những điều 
thú vị về ngày

Tại Mỹ
Mặc dù ngày Quốc tế lao động bắt nguồn từ Chicago (Mỹ) 
nhưng ở xứ sở nước cờ hoa thường chỉ được gọi là Ngày Lao 
động, được tổ chức vào ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 09 
hàng năm sau khi trở thành một ngày lễ chính thức liên bang 
vào năm 1894. Tuy nhiên, để kỷ niệm sự kiện tháng 01/1884, 
Đại hội liên đoàn Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ:”Từ ngày 
1/5/1886, ngày lao động của tất cả công nhân sẽ là 8 giờ/ngày” 
nên hàng năm cứ vào 01/05 hợp đồng mới giữa người chủ và 
người lao động thường được ký kết và người dân trên toàn 
nước Mỹ thường tổ chức diễu hành với quy mô lớn.

Tại Canada
Người dân Quebec tổ chức mít-tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao 
động vào ngày 29/4 hàng năm. Hàng ngàn người tuần hành 
trên đại lộ Viau, sau đó đổ về công viên Maisonneuve nghe đọc 
diễn văn và xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tại Australia
Tại xứ sở của những chú Kangaroo, ngày Quốc tế lao động thay 
đổi theo từng vùng. Vào ngày 1/5, chỉ một số Nghiệp đoàn của 
Đảng Xã hội và Cộng Sản tổ chức kỷ niệm trọng thể cho công 
nhân và người lao động. Còn ở miền Tây, người dân lại lấy ngày 
4/3 để nghỉ ngơi, vui chơi. Còn vùng Queensland và miền Bắc 
lại chọn ngày 6/5. Thủ phủ Canberra, Sydney và miền Nam Aus-
tralia thì lấy ngày 7/10.

Tại Nhật Bản
Nhật Bản không kỷ niệm ngày Quốc tế lao động. Tuy nhiên, 
trong tuần đầu tiên của tháng 5, mọi người có thể được nghỉ 
làm và tổ chức các lễ hội.

Tại Việt Nam
Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời 
(1930), giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 1/5 hàng 
năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống 
thực dân, đế quốc, giành độc lập – tự do – dân chủ, giành 
những quyền lợi kinh tế - xã hội.
Trước Cách mạng tháng Tám, việc kỷ niệm ngày Quốc tế 
lao động 1/5 phần lớn phải tổ chức bí mật bằng hình 
thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936, do thắng lợi 
của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông 
Dương, ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức 
công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia
Đặc biệt ngày 1/5/1938, một cuộc biểu tình lớn gồm 
hàng chục ngàn người đã diễn ra ở Đấu xảo Hà Nội với 
sự tham gia của 25 ngành, giới; thợ hỏa xa, thợ in, nông 
dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo…Đây là 
cuộc mít-tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ 
(1936-1939), một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết 
của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu 
một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức 
và lãnh đạo của Đảng.
Ngày nay, ngày Quốc tế lao động đã trở thành ngày hội 
lớn của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt 
Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị 
với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế 
giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, 
dân chủ và tiến bộ xã hội.

. Phạm Quyên - Kienlongbank Rạch Giá (Tổng hợp)



Theo Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn 
trong giai đoạn dịch Covid-19 
đang tiến triển bất thường, người 
dân cần tuyệt đối tuân thủ các biên 
pháp phòng, chống dịch một cách 
nghiêm ngặt.

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Những điều 
nên làm 

C – Cập nhật thông tin chuẩn
O - Ổn định giữ niềm tin
V – Vệ sinh luôn tuân thủ
I - Ít hồi hộp, tập trung
1 – 1 người ý thức tốt 
9 – 90 triệu người ung dung

Đối với cộng đồng:

C – Chuẩn bị mọi phương án
O – Online làm việc
V – Vệ sinh phòng làm việc
I – Ít cắt giảm người, lương
D – Duy trì, đãi ngộ
1 – 1 kênh truyền thông
9 – 9 kênh hỗ trợ

Đối với tổ chức: Đối với cá nhân:
C – Cắt giảm chi tiêu
O - Ổn định tinh thần
V – Vệ sinh đúng cách
I - Ít đi tụ tập
D - Dinh dưỡng khỏe mạnh
1 – 1 điều tuân thủ 
9 - 9 điều bình an

 

Kính chúc Quý Anh Chị Phóng viên, Biên tập viên, Người làm báo 
Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công

Chúc mừng
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(21/6/1925 - 21/6/2020)
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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
Thu Hằng 
Phú Yên

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
Trần Lam
Nguyễn Thảo
Việt An

MỌI THƯ TỪ, BÀI CỘNG TÁC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Phòng Marketing
Điện thoại: (028) 399 7 5779 (Số nội bộ: 609)
Email: banbientap@kienlongbank.com
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cấp ngày 04/10/2016
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