


Thư Ban biên tập
Quý độc giả thân mến!

Tháng Sáu về ghi dấu hành trình của năm 2022 đã qua được một nửa chặng đường. Kết 
thúc Quý II/2022 cũng là thời điểm các hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống bước vào 
giai đoạn “tăng tốc”, chuẩn bị cho những quyết sách táo bạo, thần tốc để hiện thực hóa 
các mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm. 

Điểm lại các hoạt động trong quý II/2022 vừa qua, bản tin KienlongBank số 67 đầy ắp những 
thông tin, hình ảnh của ngành Ngân hàng, những dự án nổi bật đã, đang và sắp triển khai 
tại KienlongBank. Từ những thành tựu này, một KienlongBank với văn hóa đặc trưng - “Sẵn 
lòng chia sẻ” một lần nữa được khẳng định trong câu chuyện, lời chia sẻ của các cá nhân, 
tập thể các đơn vị kinh doanh. Chính vì vậy, chủ đề của bản tin số 67 được chọn hết sức ý 
nghĩa và sâu sắc - “Kết nối!”.

Kết nối làm nên sức mạnh, từ nguồn vốn của KienlongBank mà những người thầy thuốc, tiểu 
thương… có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, những cô chú nông dân yên tâm sản xuất, 
làm giàu cho quê hương. Trong bản tin này, KienlongBank vinh dự được chung niềm vui với 
những nông dân nơi miệt vườn An Minh (Kiên Giang) thu hoạch những trái ngọt đầu mùa. 

Cũng với chủ đề Kết nối, bản tin KienlongBank còn nói tới sự gắn kết của những thành viên 
là CBNV, CTV gắn bó với KienlongBank trong suốt 27 năm xây dựng và phát triển. Những câu 
chuyện kinh doanh, những lời động viên chân thành của khách hàng hay tình cảm của mỗi 
nhân sự dành cho KienlongBank đều trở thành động lực để Ngân hàng phát triển.

Với mục tiêu phát triển theo định hướng ngân hàng số, thời gian tới, KienlongBank tiếp tục 
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. Cùng với đó, KienlongBank sẽ không ngừng 
dựng xây những giá trị bền vững, trở thành mắt xích quan trọng kết nối với mỗi cá nhân, 
doanh nghiệp và lan tỏa trong cộng đồng. 

Xin gửi lời cám ơn chân thành và tri ân đến Quý độc giả đã theo dõi và đồng hành cùng Bản 
tin KienlongBank. Kính chúc Quý độc giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Ban biên tập

Mở app KienlongBank PLus ngay hôm nay!

Dành cho CTV tổ chức & CTV cá nhân
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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.

THƯ CHÚC MỪNG CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NHÂN DỊP KỶ 
NIỆM 71 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM (6/5/1951 - 6/5/2022)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(1) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương 
Sao vàng (năm 2006), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, năm 2011 và năm 
2016). Các tổ chức tiền tệ đặc biệt của ngành Ngân hàng phục vụ kháng chiến 
như N2683, B29 và C32 đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân.

(Theo sbv.gov.vn)

Thân ái!

NGUYỄN THỊ HỒNG
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng kỷ niệm 71 năm thành lập (6/5/1951 - 6/5/2022) trong không khí cả nước ta đã nỗ lực, quyết 
tâm vượt qua muôn vàn khó khăn để đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công tác phòng, chống, 
kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát ở mức thấp, vừa thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở, nền tảng 
vững chắc giúp đất nước ta hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 mà 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trong niềm vui chung của đất nước, chúng ta cùng tự hào nhìn lại những thành tựu và đóng góp quan trọng 
của ngành Ngân hàng trong suốt 71 năm qua đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự 
nghiệp đổi mới, phát triển, hội nhập của nước ta. Với tiền thân là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, ngành Ngân 
hàng đã từng bước phát triển lớn mạnh, đáp ứng ngày càng kịp thời, hiệu quả hơn nhu cầu vốn tín dụng và dịch 
vụ ngân hàng phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần quan trọng ổn định kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trong từng giai đoạn.

Những thành tựu và đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh 
giá cao. Rất nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao 
quý1. Đặc biệt, vào ngày 07/01/2022 vừa qua, Đảng, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ 
trang Nhân dân” cho đồng chí Lữ Minh Châu, nguyên Phó Ban Tài chính đặc biệt (N2683), Trung ương Cục miền 
Nam, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, niềm tự hào 
của gia đình đồng chí Lữ Minh Châu, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của ngành Ngân hàng Việt Nam và của các 
tổ chức tiền tệ đặc biệt phục vụ kháng chiến.

Sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều 
sâu với yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn, trong khi tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều thay đổi khó lường, 
đang đặt ra nhiều vấn đề mới, nặng nề, phức tạp hơn cho ngành Ngân hàng, đòi hỏi mỗi cán bộ Ngân hàng 
cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước và bản lĩnh, trí 
tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động ngành Ngân hàng, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, góp phần 
quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước trong các giai đoạn tiếp theo, xứng đáng với niềm 
tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng 
Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Ngành qua các thời 
kỳ, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động đã và đang công tác trong ngành Ngân hàng lời chúc mừng tốt đẹp và lời tri ân sâu sắc nhất! Xin kính 
chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!
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CÁC CHÍNH SÁCH NỔI BẬT NGÀNH 
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MẶT BẰNG LÃI SUẤT 
TIỀN GỬI TIẾP TỤC TĂNG

DOANH NGHIỆP, 
HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH  
DOANH ĐƯỢC HỖ TRỢ 
LÃI SUẤT 2%/NĂM01 02

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng trong 
những ngày đầu tháng 5/2022, nhất là khi tín dụng 
tăng cao trong 4 tháng đầu năm nay và các ngân 
hàng chuẩn bị thanh khoản để đáp ứng cầu vốn dự 
báo tăng trong thời gian tới. Theo số liệu của Ngân 
hàng Nhà nước, tín dụng tính đến ngày 25/4 tăng 
6,75% so với cuối năm 2021, tương đương mức tăng 
16,4% so với cùng kỳ. 

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, tăng 
trưởng tín dụng năm 2022 có thể đạt 14-15% và 
tương đồng với kế hoạch tăng trưởng tín dụng của 
các ngân hàng thương mại. Cầu tín dụng tăng, các 
nhà băng đẩy mạnh việc chuẩn bị thanh khoản để 
đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao, nhất là các quý 
còn lại của năm.

Theo đánh giá của SSI Research, biểu lãi suất huy 
động dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục được 
điều chỉnh tăng trong nửa đầu tháng 5/2022. Trong 
đó, xu hướng tăng tập trung ở một số ngân hàng 
vừa và nhỏ, mặt bằng lãi suất huy động tăng cao 
nhất 0,5%. Đồng thời, lãi suất huy động dành cho 
khách hàng tổ chức cũng đã tăng 0,2% ở nhóm 
ngân hàng thương mại cổ phần cỡ lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban 
hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (ngày 20-5-
2022) về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối 
với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
được hỗ trợ lãi suất (gọi là khách hàng) thuộc một 
trong các trường hợp sau: Có mục đích sử dụng 
vốn vay thuộc một trong các ngành đã được 
đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 
27/2018/QĐ-TTg ngày 6-7-2018 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt 
Nam; có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự 
án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, 
cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ 
Xây dựng tổng hợp, công bố…

Nghị định quy định điều kiện để được hỗ trợ lãi 
suất là: Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi 
suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy 
định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho 
vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đối với khách hàng. Khoản vay được 
hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, 
được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân 
trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2022 đến ngày  
31-12-2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa 
được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo 
các chính sách khác.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải 
ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả 
hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận 
giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù 
hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông 
báo, nhưng không vượt quá ngày 31-12-2023. Mức 
lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính 
trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi 
suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định 
trên. Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ 
lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho 
khách hàng số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền 
vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng 
thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm  
31-12-2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức 
hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm 
nào đến trước.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết 
định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số 
điều của quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-
9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 
với học sinh, sinh viên. Theo đó, từ ngày 19-5-2022, 
mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên là 4 
triệu đồng/tháng. 

Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1-12-2019 thì 
mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng 
thêm 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 điều 2 về đối 
tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành 
viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối 
tượng: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp 
luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp 
luật; Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy 
định của pháp luật.

TĂNG MỨC CHO VAY HỌC SINH,  
SINH VIÊN LÊN 4 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

RÚT TIỀN MẶT TẠI MÁY ATM BẰNG 
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP

03

04 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội (C06), Bộ Công an cho biết đã phối hợp 
với một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch 
vụ rút tiền tại máy ATM bằng căn cước công 
dân gắn chip. Như vậy, để rút tiền mặt tại máy 
ATM, người dân có thêm một hình thức nữa mà 
không cần tới thẻ ngân hàng hay dùng mã QR 
trên ứng dụng ngân hàng số.

Đặc biệt, việc sử dụng căn cước công dân 
gắn chip khi rút tiền mặt tại ATM còn giúp 
giảm thiểu tối đa nguy cơ giả mạo thẻ, đảm 
bảo an toàn trong các giao dịch tài chính. Vì 
sau khi khách hàng quét thẻ căn cước công 
dân tại ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra 
và đối chiếu thông tin trên căn cước công dân 
gắn chip, thay vì như trước đây, chỉ sử dụng 
duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin.

Sau đó, việc xác nhận thông tin chính chủ sẽ 
được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học của 
khách hàng bằng hình thức quét khuôn mặt 
và vân tay. Điều này sẽ hạn chế tối đa những 
nguy cơ giả mạo thẻ có thể xảy ra. Việc triển 
khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip 
thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện 
thí điểm với một số ngân hàng và một số điểm 
trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 điều 9 về trả nợ gốc và 
lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc 
khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn 
phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng 
được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi 
phạt trả nợ trước hạn. Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ 
cho học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập qua đó 
góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và 
học sinh, sinh viên.

Phòng Marketing tổng hợp
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KienlongBank tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tại Đại hội, Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch 
HĐQT cho biết, năm 2021 là năm ghi dấu ấn nổi bật 
của KienlongBank với những kết quả kinh doanh 
mang tính đột phá.

Với định hướng tăng tốc rút ngắn khoảng cách về quy 
mô hoạt động, sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ giữa 
KienlongBank với các Ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 
HĐQT KienlongBank định hướng năm 2022 sẽ tiếp tục 
nâng cao công tác quản trị theo các chuẩn mực, 
thông lệ quốc tế, giám sát đảm bảo các chỉ tiêu an 
toàn hoạt động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đáp 
ứng yêu cầu Basel II và quy định của NHNN.

Theo đó, năm 2022 HĐQT KienlongBank đặt mục tiêu 
lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 
85.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 45.200 tỷ đồng, 
tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 tỷ đồng và tỷ lệ 
nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua toàn bộ các tờ 
trình. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình tăng vốn điều lệ 
từ 3.653 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát 
hành cổ phiếu chia cổ tức; chi trả cổ tức năm 2021 
cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 16% và chỉ thực hiện sau 
khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Cùng với đó, KienlongBank sẽ đẩy nhanh tiến độ 
hiện đại hóa ngân hàng, đặc biệt là các hệ thống  
corebank, core thẻ, nhằm hoàn thành các mục tiêu 
của chiến lược chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm. 
Song song với đó là triển khai đồng bộ bộ nhận diện 
thương hiệu trên toàn hệ thống; số hóa quy trình vận 
hành hoạt động hướng tới văn phòng phi vật lý; thực 
hiện định vị thương hiệu gắn liền với chiến lược số hóa 
các sản phẩm, dịch vụ và phương thức bán hàng, 
chăm sóc khách hàng của KienlongBank nhằm mở 
rộng hệ thống khách hàng.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên

KienlongBank – BPC ký kết hợp 
tác chiến lược, chuyển đổi số hệ 
thống thẻ ngân hàng

KienlongBank triển khai chương 
trình “Nâng tầm Chất lượng dịch 
vụ KienlongBank năm 2022”

Sự kiện ký kết đánh dấu quá trình chuyển đổi số hệ 
thống thẻ của KienlongBank, tiến gần hơn đến mục 
tiêu phát triển KienlongBank trở thành ngân hàng số 
hiện đại, toàn diện.

Theo thỏa thuận hợp tác, BPC sẽ cung cấp cho  
KienlongBank bộ sản phẩm SmartVista - bộ giải 
pháp thanh toán với kiến trúc hiện đại, sáng tạo và 
hoàn toàn bảo mật được PA-DSS xác thực, đa dạng 
về chức năng.

SmartVista cung cấp tính năng chuyển đổi và định 
tuyến ủy quyền hiệu suất cao, quản lý toàn bộ hệ 
thống máy ATM và POS, quản lý thẻ toàn diện, phát 
hiện và ngăn chặn gian lận nâng cao. Bên cạnh đó, 
SmartVista cung cấp tính năng quản lý người bán 
hàng và thanh toán linh hoạt qua các dịch vụ ngân 
hàng điện tử cũng như hỗ trợ cho ví điện tử. Giải pháp 
hỗ trợ đầy đủ cho các loại thẻ: thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ, thẻ không tiếp xúc, thẻ phát hành tức thì, thẻ ảo, 
thẻ khách hàng thân thiết…

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống thẻ của KienlongBank” 
được triển khai trên nền tảng công nghệ tiên tiến, 
đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo mật và an toàn dữ 
liệu thẻ như PCI-DSS của tổ chức thẻ quốc tế Visa/ 
Mastercard/JCB. KienlongBank kỳ vọng việc triển 
khai dự án sẽ đạt được các mục tiêu quan trọng: Hiện 
đại hóa hệ thống phần mềm nghiệp vụ khắc phục 
được các hạn chế của hệ thống thẻ cũ, đồng thời kết 
nối với các tổ chức thanh toán trong nước và quốc tế, 
đặc biệt là khả năng quản trị và kiểm soát quy trình 
công việc, thông tin chặt chẽ, bảo đảm an toàn và 
bảo mật thông tin. Hệ thống thẻ được kỳ vọng sẽ đáp 
ứng toàn bộ yêu cầu kết nối tích hợp từ các hệ thống 
khác của ngân hàng như: Internet Banking, Mobile 
Banking, Core Banking... hỗ trợ tối ưu cho việc phát 
triển các sản phẩm thẻ, các kênh kết nối và trung 
gian thanh toán. Đặc biệt, với kiến trúc hiện đại và 
linh hoạt, có khả năng tham số hóa cao, hệ thống mới 
có thể điều chỉnh quy trình quản lý và kinh doanh của 
KienlongBank, giảm thiểu các chi phí bảo hành - bảo 
trì, dễ dàng tùy biến để thay đổi phù hợp với nhu cầu 
của mọi đối tượng khách hàng.

Việc hợp tác cùng BPC, KienlongBank kỳ vọng sẽ tạo 
tính đột phá, sớm hoàn thành mục tiêu trong 5 năm 
tới trở thành ngân hàng số toàn diện, hiện đại và 
thân thiện hàng đầu Việt Nam.

KienlongBank ký kết hợp tác chiến lược cùng BPC Banking 
Technologies

Ngày 04/4/2022, tại Hà Nội, KienlongBank 
đã ký kết hợp tác chiến lược với đối tác BPC  
Banking Technologies (BPC) - nhà tiên phong 
toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp công nghệ 
cho ngân hàng.

Ngày 28/4/2022, KienlongBank đã tổ chức 
thành công phiên họp Đại hội đồng cổ 
đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với 
toàn bộ các tờ trình được thông qua.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ (CLDV) trong 
hoạt động chăm sóc khách hàng, từ nay đến hết 
31/12/2022, KienlongBank triển khai chương trình 
“Nâng tầm Chất lượng dịch vụ KienlongBank năm 
2022”. 

Đối tượng áp dụng là các Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) 
và các cá nhân thuộc các chức danh giao dịch tại 
quầy. Hàng quý, dựa trên điểm đánh giá và xếp loại 
CLDV, ĐVKD và CBNV sẽ được cộng/trừ KPI quý và 
có cơ hội được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc. 
Ngoài ra, đối với các ĐVKD trên toàn quốc, việc 
cộng/trừ KPI quý sẽ dựa trên kết quả các cuộc khảo 
sát sự hài lòng của khách hàng thông qua các kênh 
như QRCode, Email, Hotline hay dựa theo các chương 
trình phát động của Trung tâm Dịch vụ khách hàng.

Thông qua việc triển khai chương trình, Ban Lãnh đạo 
KienlongBank mong muốn tạo cơ hội cho các ĐVKD 
và CBNV được tỏa sáng nhằm tìm kiếm và tưởng 
thưởng cho các gương mặt xuất sắc, đóng góp vào 
các hoạt động của Ngân hàng.
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Giới thiệu Plus
Nhận quà không ngớt 
cùng KienlongBank

KienlongBank vinh dự nhận 
Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 
2021

KienlongBank điều chỉnh lãi suất 
huy động trong tháng 5/2022

KienlongBank triển khai chương 
trình thi đua sáng kiến, cải tiến 
“Khơi nguồn sáng tạo – Đột 
phá vươn xa”

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng và trải  
 nghiệm tiện ích từ sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
số, đồng thời phát triển khách hàng thông qua 
các kênh trung gian, KienlongBank triển khai chính 
sách thù lao, thưởng “Giới thiệu Plus – Nhận quà 
không ngớt” dành cho mọi đối tượng tổ chức, cá 
nhân (gọi tắt là Cộng tác viên - CTV) tham gia giới 
thiệu thành công người thân/ bạn bè mở mới Tài 
khoản thanh toán (TKTT)/Thẻ KienlongBank thông 
qua 2 kênh: ứng dụng KienlongBank Plus hoặc tại 
quầy giao dịch. Ngân hàng treo thưởng 12 tỷ đồng 
cho Chương trình này.

Theo đó, khi CTV giới thiệu khách hàng mở thành 
công TKTT, thẻ KienlongBank sẽ nhận được mức 
thù lao cao nhất là 35.000 đồng/khách hàng và 
có mức thưởng đến 2 triệu đồng/100 khách hàng/
tháng trở lên. Bên cạnh đó, đối với hợp đồng chi 
lương thỏa điều kiện đạt từ 50 khách hàng trở lên 
sẽ có mức thưởng 5.000 đồng/khách hàng.

Với Thẻ KienlongBank khi giới thiệu thành công, 
CTV sẽ nhận được mức thù lao đến 100.000 đồng/
Thẻ và mức thưởng 1 triệu đồng khi đạt 10 thẻ/
tháng.

Chính sách thù lao, thưởng không áp dụng chi thù 
lao đồng thời cho các đối tượng CTV là Tổ chức 
và CTV là Cá nhân trên cùng 01 khách hàng được 
giới thiệu thành công và không áp dụng cho đối 
tượng CTV thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
(VietnamPost) hoặc các đối tác liên kết đặc thù 
khác theo quy định của KienlongBank từng thời kỳ.

Sáng ngày 09/5/2022, tại Hội nghị họp mặt doanh 
nghiệp năm 2022 và khen thưởng doanh nghiệp,  
doanh nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 
2021, KienlongBank đã vinh dự nhận Bằng khen của 
Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vì đã có 
thành tích đột xuất, xuất sắc đóng góp an sinh xã hội 
năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí HĐND, 
UBND, MTTQ tỉnh, Ban Sở ngành, Doanh nghiệp tỉnh 
và các báo đài đưa tin.

Với mong muốn mang đến một kênh đầu tư bền vững 
và hiệu quả, KienlongBank thực hiện điều chỉnh lãi suất 
huy động tiền gửi với khách hàng doanh nghiệp (KHDN) 
và khách hàng cá nhân (KHCN). Lãi suất điều chỉnh 
được áp dụng với cả hình thức huy động tại quầy và 
trực tuyến. Theo đó, với một số kỳ hạn, mức lãi suất sẽ 
được điều chỉnh tăng lên đến 0,4% so với mức cũ.

Cụ thể, đối với lãi suất huy động tại quầy, KienlongBank 
sẽ thực hiện điều chỉnh tăng từ 0,1% - 0,3% dành cho 
nhóm khách hàng Cá nhân với các kỳ hạn từ 01 tháng 
- 07 tháng. Đối với nhóm KHDN lãi suất được điều chỉnh 
tăng thêm từ 0,1% - 0,4% cho các kỳ hạn từ 01 tháng - 
09 tháng. Sau điều chỉnh, KHCN và KHDN có thể nhận 
mức lãi suất tối đa lên đến 6,75% và 6,40%.

Đối với hình thức huy động trực tuyến, lãi suất được 
ưu đãi thêm từ 0,2% - 0,3% trênmức lãi suất huy động 
tại quầy sau điều chỉnh. Như vậy, đối với hình thức trực 
tuyến, lãi suất kỳ hạn từ 1 – 3 tháng của KienlongBank 
được đưa lên mức 3,7% - 4%, tốt nhất trong các ngân 
hàng thương mại.

Mức lãi suất mới sẽ bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 
11/5/2022 và được duy trì cho đến thời điểm có thông 
báo mới.

Hoạt động và phát triển gần 27 năm tại tỉnh Kiên  
Giang, KienlongBank luôn là doanh nghiệp tiên 
phong tham gia đóng góp trong phong trào thi đua, 
an sinh xã hội của địa phương và cộng đồng, tạo việc 
làm cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống 
của người dân và góp phần phát triển kinh tế cho 
tỉnh nhà. 

Tại hội nghị, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã trao tăng 
Bằng khen cho KienlongBank Rạch Giá về thành tích 
xuất sắc vì đã có đóng góp tích cực trong công tác 
thi đua hoạt động năm 2021.

Ông Bùi Thanh Hải (Thành viên Hội đồng quản trị 
KienlongBank (vị trí số 2- bìa phải) và Ông Nguyễn 
Hoàng An- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khu 
vực (vị trí thứ 4 - Bìa phải) nhận bằng khen từ Chủ tịch 
tỉnh Kiên Giang.

Bà Lê Thuỵ Thuỷ Tiên – Giám đốc KienlongBank Chi 
nhánh Rạch Giá (áo dài xanh bìa trái) nhận Bằng 
khen dành cho các cá nhân, doanh nghiệp có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nộp 
ngân sách nhà nước từ Bà Lê Thị Hồng Thắm - Phó 
chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Đây là phần thưởng mang ý nghĩa và động lực rất lớn 
đối với tập thể CBNV, CTV KienlongBank nói chung và 
KienlongBank Rạch Giá nói riêng, để tiếp tục nỗ lực, 
phấn đấu mang đến những sản phẩm, giải pháp tài 
chính ưu việt, đưa thương hiệu KienlongBank quảng 
bá rộng rãi đến khách hàng trên cả nước.

Với mục đích tìm kiếm những sáng kiến đổi mới, ý 
tưởng đột phá, đồng thời phát huy tinh thần sáng 
tạo, kích thích sự tìm tòi, học hỏi của CBNV, CTV, góp 
phần cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân 
hàng, từ nay đến ngày 10/6/2022, KienlongBank triển 
khai chương trình thi đua nội bộ “Khơi nguồn sáng tạo 
– Đột phá vươn xa”. 

Theo đó, tất cả CBNV, CTV KienlongBank đều có thể 
tham gia chương trình. Với chủ đề “Thời đại công 
nghệ 4.0”, các nội dung đề xuất sáng kiến có áp dụng 
công nghệ thông tin, bao gồm: sáng kiến cải tiến về 
sản phẩm, dịch vụ; quy trình thực hiện sản phẩm, dịch 
vụ; quy trình vận hành công việc; môi trường, điều kiện 
làm việc. 

Các ý tưởng, đề xuất sáng kiến cải tiến tham gia 
bằng cách gửi file đề tài sáng kiến cải tiến theo mẫu 
và gửi về 

Phòng Nhân sự qua 

Email: sangkien@kienlongbank.com, 

chậm nhất ngày 10/6/2022. Ban tổ chức sẽ công bố 
kết quả, chậm nhất ngày 05/7/2022. Cơ cấu giải 
thưởng hấp dẫn, bao gồm hiện kim giá trị giải thưởng 
lên đến 50 triệu đồng và cộng điểm KPI kỳ đánh giá 
quý II/2022.
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Ông Trần Văn Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc 
KienlongBank

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT và Ông Trần Ngọc 
Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trao quyết 
định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đến Ông Trần 
Văn Thái Bình

Ông Trần Văn Thái Bình 
cùng Ban lãnh đạo 
KienlongBank

KienlongBank vừa công bố quyết định Hội đồng quản 
trị bổ nhiệm ông Trần Văn Thái Bình giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc KienlongBank kể từ ngày 24/5/2022.

Tân Phó Tổng Giám đốc - ông Trần Văn Thái Bình đã 
có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính 
- Ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc, ông Bình đã gắn bó 7 năm tại  
KienlongBank và trải qua nhiều vị trí quan trọng như: 
Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp, Trợ lý Tổng 

KIENLONGBANK BỔ NHIỆM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI 

Giám đốc, Giám đốc khu vực, …

Đại diện Ngân hàng cho biết, việc bổ nhiệm nhân 
sự nhằm bổ sung nguồn lực, củng cố đội ngũ Ban 
điều hành giúp KienlongBank thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động Ngân hàng.  
KienlongBank kỳ vọng với việc kiện toàn bộ máy nhân 
sự cấp cao sẽ giúp Ngân hàng tăng cường năng lực 
quản trị điều hành để thực hiện mục tiêu chiến lược 
2020-2025.
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CĐCS KienlongBank

CĐCS KIENLONGBANK 
LUÔN ĐỒNG HÀNH  
CÔNG ĐOÀN VIÊN, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công đoàn cơ sở (CĐCS) KienlongBank 
được ra mắt vào năm 2013 với các gương 
mặt tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành nhiệm 
kỳ I (2013 – 2018). Với vai trò là đại diện tiếng 
nói người lao động, Ban chấp hành CĐCS 
đã thường xuyên triển khai nhiều hoạt động, 
phong trào cùng các chương trình thiết thực, 
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho công đoàn viên, người lao động 
(CĐV, NLĐ). Nhiệm kỳ II (2018 - 2023) với 
15 thành viên BCH từ các Phòng Ban Hội sở 
tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cải tiến, 
bổ ích và đầy tính nhân văn được triển khai 
từ cấp CĐCS đến công đoàn bộ phận, góp 
phần tích cực vào việc động viên công đoàn 
viên, CBNV phấn đấu hoàn thành các nhiệm 
vụ của Ngân hàng

Trong bản tin KienlongBank số 67 kỳ này, mời quý 
độc giả cùng có những gặp gỡ và giao lưu cùng ông 
Nguyễn Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ 
tịch CĐCS KienlongBank để tìm hiểu thêm về những 
hoạt động công đoàn trong năm 2022 nhé. 

1. Thưa ông, ông có thể cho biết các chính sách, 
phong trào mà CĐCS KienlongBank đã triển khai 
đến công đoàn viên, người lao động trong Quý I năm 
2022 như thế nào? Và kết quả mang lại?

  Ông Nguyễn Hoàng An:

Quý I/2022, CĐCS KienlongBank triển khai 2 chính 
sách, hoạt động chính: Thứ nhất là duy trì các chính 
sách, chương trình thường niên; Thứ hai là tổ chức, 
triển khai các chương trình hoạt động nổi bật trong 
quý. Cụ thể

Các chương trình thường niên bao gồm: Công tác 
phối hợp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần 
cho đoàn viên, người lao động trong Tết nguyên 
đán Nhâm Dần – 2022. CĐCS trao tặng 3.067 
phần quà tết và hỗ trợ chi phí đi lại cho Công 
đoàn viên tại KienlongBank với tổng số tiền hỗ 
trợ là 1.533.500 đồng/ người, cùng với 139 phần 
quà hỗ trợ Người lao động có có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Ngoài ra, CĐCS luôn duy trì các 
chương trình chế độ cho CĐV, NLĐ trong dịp sinh 
nhật, hiếu hỷ, ma chay, … Cùng với đó Ban Chấp 
hành CĐCS phối hợp với BCH CĐBP nắm thật 

chắc tình hình cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, 
vận động người lao động hiểu rõ chính sách Đơn 
vị nhằm hỗ trợ của người lao động.

Các chương trình nổi bật trong quý I: Song song 
hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho NLĐ, 
Công đoàn và chuyên môn Ngân hàng đã có 
nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Quốc 
tế phụ nữa 8/3 dành cho phái đẹp với cuộc thi 
ảnh “KienlongBank- Duyên dáng áo dài”. Và 
đã nhận lại được nhiều phản hồi tích cực không 
chỉ trong nội bộ Ngân hàng mà còn ở cả khách 
hàng bên ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh nữ 
CBNV KienlongBank không chỉ giỏi chuyên môn 
mà còn duyên dáng, dễ thương.

2. Được biết chương trình tặng quà tết, hỗ trợ chi 
phí đi lại về quê ăn tết cho Công đoàn viên tại  
KienlongBank là một trường trình thường niên và 
được CĐCS triển khai nhiều năm qua, CĐV và Người 
lao động rất cảm kích về chương trình này, Ông có 
thể chia sẻ thêm về ý nghĩa, thông điệp?

  Ông Nguyễn Hoàng An: 

Mỗi năm chỉ có 1 mùa “Mùa đoàn viên”. Tết là dịp để 
tất cả CĐV, NLĐ có dịp về quê sum vầy bên gia đình 
và người thân cùng đón một cái Tết đầm ấm, an vui 
và hạnh phúc. Đặc biệt đối với những người con xa xứ, 
lập nghiệp hoặc xây dựng gia đình xa quê thì mùa Tết 
còn ý nghĩa sum vầy. Do đó CĐCS KienlongBank đã 
duy trì chính sách, chế độ này, bởi đây là hoạt động 
mang ý nghĩa động viên vô cùng to lớn đối với CĐV, 
NLĐ sau một năm làm việc miệt mài và có nhiều đóng 
góp, cống hiến cho Ngân hàng. Đặc biệt không phải 
doanh nghiệp hay ngân hàng nào cũng đều áp dụng 
chính sách này. Tuy chỉ là hỗ trợ chi phí đi lại nhưng 
mang ý nghĩa về mặt tinh thần to lớn, là hành trang 
và là niềm vui của CĐV, NLĐ khi mang bên mình sự 
chia sẻ của KienlongBank, thể hiện sự quan tâm của 
CĐCS và Ngân hàng với người lao động. 

Công đoàn viên, người lao động KienlongBank Đồng Nai nhận quà Tết và hỗ 
trợ từ CĐCS

Công đoàn viên, người lao động KienlongBank Bến Nhứt nhận quà Tết và hỗ 
trợ từ CĐCS

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc, 
kiêm Chủ tịch CĐCS KienlongBank

3. Dự kiến CĐCS sẽ thực hiện kế hoạch hay chương 
trình gì tiếp theo trong thời gian tới không thưa ông?

  Ông Nguyễn Hoàng An:

BCH CĐCS cũng đang xem xét và đưa ra những 
kế hoạch về các chương trình và các hoạt động 
trong năm 2022. Tùy vào tình hình thực tế chung 
trước bối cảnh kiểm soát dịch bệnh covid-19 và 
sự phối kết hợp của Ngân hàng, BCH CĐCS sẽ có 
các chương trình phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả 
về ngân sách và thông điệp, ý nghĩa mang lại. 
Hãy để chương trình trong vòng “bí mật” và khi 
được tổ chức sẽ đầy “bất ngờ” vì mang lại nhiều 
đổi mới, hồi hộp hơn nhé! 

Hiển nhiên, những hoạt động thường niên 
được triển khai trong những năm qua cũng 
sẽ cố gắng duy trì và phát huy. Ban Lãnh đạo  
KienlongBank mong muốn mỗi người lao động 
và công đoàn viên sẽ luôn phấn đấu và giữ được 
ngọn lửa nhiệt huyết của mình, để qua đó cống 
hiến nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của  
KienlongBank sớm hoàn thành mục tiêu chiến 
lược đưa KienlongBank trở thành “Ngân hàng số” 
toàn diện, hiện đại và thân thiện tại Việt Nam.

Một lần nữa, Ban ban biên tập bản tin KienlongBank 
xin cảm ơn Ông. Chúc cho CĐCS KienlongBank và 
Ngân hàng sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong 
năm 2022. 



Nhằm đẩy mạnh số hóa toàn diện các hoạt động của Ngân hàng, mang dịch vụ hoàn hảo cho khách 

hàng, KienlongBank đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm tại văn phòng giao dịch kiểu mẫu “All-in-One” 

cho Lãnh đạo quản lý, CBNV từ các Chi nhánh/PGD, khách hàng từ khắp các tỉnh thành.

Cảm nhận của đoàn tham quan trải nghiệm Văn 

phòng đại diện KienlongBank Hà Nội và vă phòng 

giao dịch “All in One”

Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám 
�ốc KienlongBank chia sẻ: “Đây là mô hình phòng 
giao dịch hiện �ại kiểu mẫu mà KienlongBank 
hướng tới. Trong tương lai, Ngân hàng sẽ nhân rộng 
mô hình này ra tất cả các chi nhánh, phòng giao 
dịch trên phạm vi toàn quốc. Tại �ây, Ngân hàng sẽ 
triển khai hệ thống các máy giao dịch tự �ộng STM 
(Smart Teller Machine), trao quyền nhiều hơn cho 
khách hàng trong việc thực hiện các thao tác giao 
tiếp nghiệp vụ cơ bản với KienlongBank”.
Bên cạnh việc thực hiện �ược các tính năng của 
máy ATM thông thường như: rút tiền mặt, chuyển 
khoản trong hệ thống, truy vấn số dư tài khoản, sao 
kê giao dịch,… trong giai �oạn này, máy STM �óng 
vai trò như một “giao dịch viên �iện tử” khi �ược tích 
hợp và cho phép khách hàng thực hiện tính năng 
mới: nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân 
hàng; mở tài khoản chỉ trong 1 phút… Đây là các 
tính năng hiện �ại, tiện ích, giúp khách hàng tiết 
kiệm �ược thời gian giao dịch thay vì thực hiện các 
giao dịch tại quầy giao dịch như trước �ây.
Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục �ẩy 
mạnh hoạt �ộng trải nghiệm văn phòng kiểu mẫu 
cho CBNV ở các �ơn vị. KienlongBank kỳ vọng mỗi 
CBNV sẽ trở thành một �ại sứ thương hiệu, cùng 
Ngân hàng lan tỏa mô hình và �ịnh hướng hoạt 
�ộng mới �ến với khách hàng, �ối tác và toàn thể 
CBNV, CTV.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa - Giao dịch viên - 
KienlongBank Phú Yên

Chị Ngô Thị Kim Phương - Phó phòng Kế toán - 
Ngân quỹ - KienlongBank Hải Phòng

KienlongBank Phạm Hùng có không gian rất �ẹp, 
sang trọng và �ẳng cấp, công nghệ hiện �ại vượt 
trội hơn hẳn so với các ngân hàng cùng phân cấp, 
mang lại cho người dùng cảm giác an tâm khi �ến 
giao dịch. Tôi tin tưởng vào sự phát triển của 
KienlongBank và cũng kỳ vọng KienlongBank sẽ 
vươn �ến một tầm cao mới trong tương lai, giữ vị trí 
tiên phong trên �ường �ua chuyển �ổi số.

Chị Văn Thị Ngọc Hiếu – Phó phòng Kế toán 
Ngân quỹ - KienlongBank Rạch Giá

Cảm nhận của khách hàng Huỳnh Thị Măng – 
Khách hàng KienlongBank Rạch Giá

Bén duyên với KienlongBank �ã hơn 10 năm nay, vợ 
chồng tôi rất vinh hạnh khi �ược Ngân hàng mời 
tham quan trụ sở KienlongBank tại Hà Nội cùng các 
dự án của Sunshine Group - một �ối tác chiến lược 
quan trọng quả KienlongBank tại 16 Phạm Hùng. Tôi 
rất cảm ơn các em, các cháu nhân viên của 
KienlongBank Rạch Giá cũng như chi nhánh tại 
Phạm Hùng �ã nhiệt tình hướng dẫn �oàn trong 
suốt hành trình tham quan trụ sở tại Hà Nội. Được 
trải nghiệm máy STM thế hệ mới cũng như các tiện 
ích hiện �ại của toà nhà, tôi như �ược sống trong 
không gian số mà trước nay tôi chưa từng �ược 
biết �ến. Chuyến �i lần này rất vui vẻ, ấm cúng và 
nhiều �iều mới lạ, hy vọng những khách hàng khác 
của KienlongBank cũng sẽ sớm có �ược trải 
nghiệm tuyệt vời giống như tôi.

KIENLONGBANK ĐẨY MẠNH 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM PHÒNG GIAO DỊCH
KIENLONGBANK ĐẨY MẠNH 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM PHÒNG GIAO DỊCH

CHO CBNV VÀ KHÁCH HÀNG

Đoàn tham gia trải nghiệm hệ thống máy STM tại văn phòng 
giao dịch All in One 

Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám �ốc 
KienlongBank trong buổi gặp gỡ và trao �ổi với �oàn

Tham quan và trải nghiệm thực tế hệ thống phòng 
giao dịch All-in-One và hệ thống máy STM, tôi phần 
nào hiểu thêm về �ịnh hướng chuyển �ổi số chung 
của Ngân hàng. Hệ thống văn phòng kiểu mẫu thiết 
kế theo mô hình không gian số 5 sao chuẩn quốc tế. 
Các không gian �ược bố trí tương �ương các sảnh 
lounge khách sạn hạng sang thay thế cho quầy 
giao dịch truyền thống, mang lại sự thư giãn trong 
suốt quá trình giao dịch. Ứng dụng công nghệ hiện 
�ại như sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt 
(Face ID), công nghệ phân tích hình ảnh... giúp giao 
dịch thuận tiện, an toàn, bảo mật. Đặc biệt, phòng 
giao dịch còn có riêng một khu vực VIP �ể tiếp �ón 
những khách hàng tầm cỡ với những dịch vụ tư vấn 
�ặc quyền. Trải nghiệm của khách hàng là sự hài 
lòng khi mọi khâu �ều nhanh chóng, thuận tiện và 
hiệu quả. 

Mặc dù mới chỉ �ược nhìn trên ảnh nhưng lúc chứng 
kiến trực tiếp trụ sở của KienlongBank với cơ sở vật 
chất khang trang, hiện �ại thì tôi vẫn không khỏi 
cảm thán. Văn phòng kiểu mẫu All-in-One sở hữu vị 
trí �ắc �ịa, không gian thoáng, tầm view �ẹp. 
Trong chuyến tham quan lần này, tôi và các anh chị 
em trong �oàn �ã phần nào cảm nhận �ược sự 
�ầu tư chỉn chu và �ầy tâm huyết của Ban Tổng 
Giám �ốc Ngân hàng Kiên Long, với mục tiêu mang 
lại tiện nghi tốt nhất cho khách hàng cũng như cho 
cư dân tại dự án một cuộc sống tốt nhất.

Phòng Marketing
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KienlongBank Hà Nội
BỨT PHÁ VƯƠN CAO

Trong suốt 15 năm qua những điều riêng có mà KienlongBank 
Hà Nội vẫn luôn trân quý, giữ gìn chính là văn hóa rất “Kiên 
Long”. Đó là tình cảm là sợi dây gắn kết mỗi thế hệ Kiên Long. 
Kienlong-er coi đó là động lực, là bàn đạp để cùng nhau chinh 
phục những dấu mốc. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi 
xa hãy đi cùng nhau” - và KienlongBank Hà Nội đã tiến những 
bước xa hơn như thế. Từ một văn phòng nhỏ với nguồn nhân 
lực khiêm tốn, Chi nhánh đã đánh dấu sự đổi thay mạnh mẽ. 
Đến nay, KienlongBank Hà Nội với 01 chi nhánh và 04 phòng 
giao dịch trực thuộc (Ba Đình, Tây Hồ, Đông Đô, Phạm Hùng) trở 
thành đơn vị chủ lực của hệ thống, luôn dẫn đầu về thành tích 
kinh doanh của Ngân hàng.

Trong suốt 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát, thử thách và 
khó khăn chồng chất. Song với quyết tâm ‘trong nguy có cơ’, 
biến khó khăn thành cơ hội, tập thể KienlongBank Hà Nội đã 
nhanh chóng chuyển mình mạnh mẽ. Những buổi họp chiến 
lược kéo dài quá trưa, những tin nhắn tối muộn của CBNV và 
CTV đơn vị trong suốt thời gian dịch bệnh đã thấy được quyết 
tâm cao nhất đưa KienlongBank Hà Nội mang dấu ấn trong 
thời gian đặc biệt khó khăn này. Với định hướng chiến lược của 
Ban Lãnh đạo Ngân hàng, Ban Giám đốc KienlongBank Hà Nội 
đã thúc đẩy, nắm bắt thói quen của khách hàng trong tình hình 
mới để triển khai các dự án ký kết hợp tác chiến lược, hiện đại 
hoá các kênh dịch vụ, góp phần thúc đẩy thanh toán không 
dùng tiền mặt tại Việt Nam.

KienlongBank Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập

Ban Giám đốc KienlongBank Hà Nội

Giám đốc KienlongBank Hà Nội, 
anh Nguyễn Việt Anh chia sẻ: 
“Năm 2021 là một cột mốc đáng 
ghi nhớ đối với KienlongBank nói 
chung và chi nhánh Hà Nội nói 
riêng. Trên tiến trình chuyển đổi 
số toàn diện, KienlongBank Hà 
Nội là đơn vị đi đầu và trong thời 
gian tới sẽ phát triển cả chiều 
sâu lẫn chiều rộng. Thực hiện chỉ 
đạo của Ban Lãnh đạo Ngân 
hàng, KienlongBank Hà Nội sẽ 
tập trung phát triển công nghệ 
để hướng tới mục tiêu chuyển 
đổi số hệ thống, mở rộng thị 
phần”.

“KienlongBank giờ đây đã được 
nhiều người dân thủ đô biết đến, 
tin tưởng và sử dụng các dịch 
vụ của Ngân hàng. Trong đó, chi 
nhánh Hà Nội luôn giữ vững top 
đầu về thành tích kinh doanh, 
với dư nợ cho vay tăng gấp hơn 
02 lần, huy động vốn tăng gấp 
03 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 
gấp 08 lần so với 2020, các sản 
phẩm dịch vụ khác như thanh 
toán thẻ, số lượng người sử dụng 
app KienlongBank Plus, dịch vụ 
chuyển tiền nhanh trong nước và 
quốc tế, thu đổi ngoại tệ và các 
phương thức thanh toán không 
dùng tiền mặt khác cũng liên tục 
tăng, từ đó cải thiện thu nhập 
nhập của CBNV một cách đáng 
kể” - chị Trần Kiều Ly, Phó Giám 
đốc Chi nhánh bày tỏ.

Cũng trong năm 2021,  
KienlongBank Hà Nội vinh dự 
được nhận 02 giải thưởng từ Tổng 
Giám đốc tại Hội nghị tổng kết 
năm: “Khen thưởng ĐVKD vượt 
lợi nhuận 2021” và “Khen thưởng 
ĐVKD có số dư tiền gửi không 
kỳ hạn cao”. Giải thưởng cũng 
chính là sự ghi nhận công sức và 
nỗ lực của toàn thể CBNV, CTV 
KienlongBank Hà Nội trong suốt 
cả năm, đặc biệt là khi dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, nhiều ngành 
nghề bị ảnh hưởng nặng nề.

Bên cạnh những thành tích kinh 
doanh vượt trội, KienlongBank 
Hà Nội cũng là một trong những 
đơn vị tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội, từ thiện, phát 
huy văn hóa “Sẵn lòng chia sẻ” 
vốn có của Ngân hàng.

Năm 2007, KienlongBank 
Hà Nội chính thức đánh 
dấu sự có mặt tại Thủ đô, 
mang theo khát vọng và sự 
quyết tâm chinh phục miền 
đất hứa của Ban Lãnh đạo. 
15 năm qua, là bản hòa ca 
thanh xuân với bao nhiệt 
huyết; là nỗ lực bứt phá để 
có một KienlongBank Hà 
Nội như hôm nay…

Năm 2022 sẽ là một năm đặc biệt, bởi đây là giai đoạn quan trọng trong 
tiến trình chuyển đổi số Ngân hàng, đồng thời cũng là cột mốc 15 năm  
KienlongBank Hà Nội đặt bước đi đầu tiên. Một năm nhiều thắng lợi sẽ đánh 
dấu tuổi 15 đầy ý nghĩa và đáng nhớ với toàn thể CBNV, CTV Chi nhánh Hà Nội.

Tập thể CBNV KienlongBank Hà Nội
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An Minh có diện tích khoảng 59.055 ha 
với dân số khoảng 131.000 người. Người 
dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng 
nghề khai thác thủy sản và sản xuất 
nông nghiệp (trồng lúa, nuôi tôm, cua...) 
nên đời sống còn nhiều khó khăn. Viết 
đến đây, tôi chợt nhớ lại An Minh của 
những ngày xưa, nhớ đến câu hát của 
ca sĩ Hương Lan “Má ơi đừng gả con 
xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu” 
hay “...Sương khuya ướt đẫm giàn bầu, 
em về miệt thứ bỏ sầu cho ai?” trong 
bài hát “Em về miệt thứ” do Nhạc sĩ Hà 
Phương trình bày. Qua bài hát, ta thấy 
An Minh của ngày xưa buồn và khó 
khăn như thế nào, đặc biệt là về giao 
thông. Trước khi cầu Cái Lớn và cầu Cái 
Bé được khánh thành, đưa vào sử dụng 
thì đường lưu thông chủ yếu của địa 
phương là giao thông đường thủy, từ 
trung tâm của tỉnh là thành phố Rạch 
Giá về trung tâm huyện An Minh là Thứ 

Mười Một mất gần 3 giờ, lộ làng rất nhỏ, kinh tế của người dân khá 
bấp bênh, hầu hết là nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ.

Thấu hiểu với những khó khăn của địa phương và mong muốn 
được đồng hành, chia sẻ với người dân, Ban lãnh đạo Ngân hàng 
đã quyết định đặt Phòng giao dịch An Minh tại trung tâm thị trấn 
Thứ Mười Một của huyện. KienlongBank An Minh có tiền thân là 
PGD Mỹ Lâm. Ngày 11/08/2018 KienlongBank An Minh chính thức 
đi vào hoạt động. Ban đầu, nhân sự chỉ vỏn vẹn có 16 người, Đơn 
vị chủ yếu hoạt động cho vay và huy động vốn nhỏ lẻ. Sau gần 
4 năm hoạt động, KienlongBank An Minh đã phát triển lớn mạnh 
với những bước tiến rõ rệt: Số lượng CBNV và CTV đã tăng lên 26 
người; Cơ sở vật chất khang trang; từ đơn vị cấp 4 giờ đã vươn 
lên thành đơn vị cấp 2.

Xuôi dòng Xẻo Rô, chúng ta cùng về thăm Miệt Thứ An Minh - vùng đất giàu tiềm 

năng kinh tế đang vươn mình phát triển.

SỐ DƯ HUY ĐỘNG
256 TỶ

CHO VAY
179 TỶ

LỢI NHUẬN
1,35 TỶ

NỢ XẤU
0.19% <3%
THEO QUY ĐỊNH

KIENLONGBANK AN MINH

NỖ LỰC VÌ KHÁCH HÀNG

Sự phát triển ngày nay của KienlongBank An Minh 
là kết quả phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn 
trong suốt một thời gian dài của đội ngũ lãnh đạo và  
CBNV, CTV, đặc biệt là trong những ngày mới thành 
lập. Nói về những vất vả, khó khăn gặp phải trong 
quá trình công tác, anh Ngô Tuấn Kiệt – một thành 
viên của KienlongBank An Minh chia sẻ: “Tôi là người 
ở địa phương khác đến đây công tác, buổi đầu còn 
rất nhiều bỡ ngỡ. Cách ăn ở, sinh hoạt cũng như sản 
xuất kinh doanh của nơi đây đều khác địa phương 
tôi. Đường đi ở đây rất khó, hệ thống sông ngòi, kênh 
rạch chằng chịt, có những nơi không đi vào được 
bằng xe máy mà phải chạy bằng vỏ lãi hoặc chạy 
được một đoạn thì phải tháo giày, bỏ xe, cuốc bộ lội 
vào nhà khách hàng vì đường quá lầy lội không đi 
được. Có những hôm đi gặp mưa, trời tối phải lội bộ 
hàng cây số, về đến đơn vị thì trời cũng tối mịt”. Tin 
chắc rằng, đây không phải là khó khăn của riêng anh 
Kiệt mà rất nhiều nhân viên khác cũng đã trải qua 
những khó khăn như vậy trong quá trình công tác của 
mình. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên, khích 
lệ của Ban lãnh đạo và tinh thần vượt khó vì khách 
hàng và kết quả kinh doanh chung của hệ thống  
KienlongBank mà anh em ai cũng cố gắng, vượt qua 
thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Niềm vui của anh em nhân viên không chỉ là đem lại 
doanh số cho đơn vị mà đó còn là niềm vui khi thấy 
kinh tế khách hàng có sự phát triển. Nhờ nguồn vốn 
giải ngân của ngân hàng mà rất nhiều khách hàng 
đã thay đổi cuộc sống, ăn nên làm ra. Điển hình là 
trường hợp của anh Nguyễn Văn Vinh, ở Thành Phụng 
Tây đã được KienlongBank An Minh giải ngân năm 

2019. Gần đây, khi đi công tác, tôi gặp lại anh, anh 
hồ hởi chia sẻ: “Tôi cảm ơn chú Hiển nhiều lắm, nhờ 
có chú, có KienlongBank An Minh giúp tôi có nguồn 
vốn sản xuất kinh doanh. Giờ tôi đã trả hết nợ, còn 
chút đỉnh để năm sau cất nhà. Mai mốt, tôi tính mở 
rộng thêm sản xuất, chú giúp tôi nữa nha?”. Lời chia 
sẻ chân tình, mộc mạc của anh làm tôi xúc động. Khi 
ra về, anh và vợ còn tận tay trao cho chúng tôi túi trái 
cây, bảo là “trái đầu mùa mới thu hoạch được, mấy 
chú ăn lấy thảo! Trái này ngon lắm, chỉ dành tặng chứ 
không bán đâu nha mấy chú”. Từ giã anh ra về mà 
lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả: vui vì giúp được 
cho gia đình anh, vui vì đã góp phần nhỏ bé của mình 
cho sự phát triển kinh tế của quê hương An Minh.

Không tự mãn với kết quả đạt được, tập thể  
KienlongBank An Minh vẫn từng ngày phấn đấu với 
nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội 
ngũ CBNV, như: các hoạt động đào tạo nội bộ, nhóm 
thuyết trình đọc sách, thuyết trình kế hoạch kinh  
doanh hàng năm, đôi bạn cùng tiến,… Bên cạnh đó, 
KienlongBank An Minh còn tham gia tích cực vào 
các phong trào thể dục, thể thao của địa phương. 
Những hoạt động đó vừa có tác dụng rèn luyện sức 
khỏe, nâng cao năng lực cho đội ngũ CBNV, vừa 
tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ anh chị em  
KienlongBank An Minh.

Chúng tôi tự hào là nhân viên KienlongBank, tự hào với 
những gì đã làm được, tuy nhiên, không dừng lại ở đó, 
chúng tôi cam kết phấn đấu hơn nữa cho sự phát triển 
của KienlongBank, phấn đấu hơn nữa vì sự hài lòng 
và phồn thịnh của khách hàng. Xin mượn lời của anh 

Trương Quốc Hảo – Giám đốc  
KienlongBank An Minh thay cho 
lời kết: “Quê hương mình còn  
nghèo, còn nhiều khó khăn, 
chúng ta cố gắng làm sao để 
thật nhiều khách hàng được 
giải ngân, tạo điều kiện để 
khách hàng phát triển kinh tế. 
Như vậy là mình cũng đang góp 
phần xây dựng quê hương”. 
Vâng! Chắc chắn là như vậy. 
Những con đường đang mở 
rộng thêm ra và trên những 
ngả đường đó, những chú ong 
KienlongBank cần mẫn, sẽ góp 
phần nhỏ bé của mình làm cho 
quê hương tươi đẹp thêm.

Anh Nguyễn Ngọc Hiển – Chuyên viên tín dụng Kienlongbank An Minh
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Tôi tên Trần Thanh Thiện - chủ quán Bún 
nước Lèo Cô Ba Đường 19/5, Khóm 2, 
Phường 1, TP Trà Vinh, là khách hàng �ang 
sử dụng thẻ tín dụng KienlongBank Visa do 
Ngân hàng Kiên Long phát hành. Tôi muốn 
nói lời cảm ơn Ngân hàng Kiên Long vì �ã 
giới thiệu cho khách hàng một sản phẩm, 
dịch vụ rất nhiều tiện ích.

Bén duyên với KienlongBank Đồng Tháp từ 
những năm 2016, chị Trần Ngọc Linh là một 
trong những khách hàng truyền thống thân 
thiết của KienlongBank. 
Điều �ặc biệt ở chị là tính cách mạnh mẽ, 
bản lĩnh, kinh doanh giỏi, một tay chị �iều 
phối cơ sở sản xuất và bán cồn thạch, cồn 
khô tại xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh. Bên cạnh 
�ó, chị còn kinh doanh thêm một số hàng 
bách hóa, mỹ phẩm. 
Chị Linh là một trong những khách hàng sử 
dụng �a sản phẩm tại KienlongBank, từ tiền 
gửi, tiền vay, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng…. Chị 
�ặc biệt ấn tượng với thẻ tín dụng 
KienlongBank, chị thường xuyên sử dụng 

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ 
tiện ích, giúp khách hàng có những trải nghiệm tài chính ngân hàng 
hiện đại, tối ưu hiệu quả, KienlongBank đã không ngừng đầu tư và 
phát triển công nghệ, hướng tới phát triển theo định hướng trở thành 
ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Những nỗ lực của KienlongBank 
đã được đông đảo khách hàng cả nước ủng hộ. Bản tin kỳ này xin trích 
đăng những chia sẻ chân thực từ khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ của Ngân hàng.

Tôi bắt �ầu giao dịch với KienlongBank Buôn Hồ từ tháng 
02/2017 – �ây là khoảng thời gian mà KienlongBank Buôn 
Hồ chỉ mới thành lập vài tháng. Khi �ó, tôi �ang có ý �ịnh 
mở một tài khoản �ể chuyển tiền hàng hóa và gửi tiền ăn 
học cho con tôi hàng tháng, trong lúc tán gẫu với hàng 
xóm thì �ược giới thiệu tới KienlongBank. Tôi �ược nhiều 
người truyền tai rằng, tuy mới mở nhưng lượng khách hàng 
của KienlongBank khá �ông, nhân viên phục vụ rất thân 
thiện và nhanh nhẹn, không phải chờ lâu. Bởi ngân hàng 
cũng gần nhà nên tôi quyết �ịnh �ến �ể trải nghiệm. 
Với sự tiếp �ón nhiệt tình và chu �áo của �ội ngũ CBNV 
KienlongBank, chỉ sau vài phút tư vấn về các sản phẩm 
dịch vụ, tôi �ã mở �ược tài khoản số �ẹp rất ưng ý và phù 
hợp. Tiếp �ó, tôi �ược giới thiệu về ứng dụng chuyển khoản 
nhanh trên �iện thoại, lúc �ầu tôi từ chối vì ở �ộ tuổi trung 
niên, tôi sử dụng �iện thoại không �ược thành thạo. Nhưng 
với sự tư vấn và hướng dẫn cụ thể từng bước của cô giao 
dịch viên, tôi �ã sử dụng rất nhanh các thao tác trên ứng 
dụng. Qua một thời gian dài trải nghiệm và �ồng hành 
cùng KienlongBank Buôn Hồ, �ến nay cũng �ã tròn 5 năm, 
với sự thay �ổi và cải tiến không ngừng của Ngân hàng, tôi 
rất hài lòng về ứng dụng này. Tôi có thể sử dụng app mọi 
lúc mọi nơi, thực hiện các dịch vụ như kiểm tra thông tin tài 
khoản, chuyển khoản, thanh toán hóa �ơn �iện nước,… tiết 
kiệm cho tôi �ược chi phí giao dịch, hạn chế việc �i lại 

Đại dịch Covid-19 �ã gây ra nhiều ảnh hưởng �ến �ời sống, 
kinh tế, xã hội. Tất cả các hoạt �ộng kinh doanh, sinh hoạt 
của người dân bị xáo trộn và gặp nhiều khó khăn. Từ những 
hạn chế do dịch bệnh, các giao dịch online (app mua hàng, 
thanh toán �iện nước, học phí,...) trở nên phổ biến và �ược 
sử dụng nhiều hơn. Trước nhu cầu thanh toán các khoản chi 
phí và giao dịch mua bán online trong thời kỳ công nghệ 4.0 
thì sử dụng ngân hàng �iện tử không còn xa lạ gì với người 
dân, �ặc biệt là giới trẻ sinh viên như tôi. 
Trong lúc �ang lựa chọn một ứng dụng ngân hàng có tính 

LĂNG KÍNH KHÁCH HÀNG

Khách hàng Trần Sinh:

“Từ nhận biết đến trung thành”

Chị Nguyễn Thị Hạnh - Nhân viên Tư 
vấn khách hàng kiêm Giao dịch viên - 
KienlongBank Buôn Hồ

KienlongBank Tiền Giang ghi

Chị Trần Thị Ngọc Hạnh – Phó phòng KHCN kiêm 
Phó phòng KHDN – KienlongBank Đồng Tháp

Anh Lê Thanh Vàng - Trưởng phòng KHCN
kiêm Trưởng phòng KHDN - 
KienlongBank Trà Vinh

Khách hàng Nguyễn Ngọc Minh Anh:

“KienlongBank mang App hiện đại cho gen Z”

Khách hàng Trần Ngọc Linh:
“Chúng tôi phấn khởi vì trải nghiệm 
những sản phẩm số của KienlongBank” 

Khách hàng Trần Thanh Thiện: “Thẻ tín dụng 
KienlongBank vô vàn tiện ích” trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện 

nay. Hiện tại tôi cũng �ã �ược nhân viên 
KienlongBank Buôn Hồ hướng dẫn tải và sử 
dụng app mới KienlongBank Plus với giao 
diện bắt mắt, sinh �ộng, các tính năng cũng 
�ược cải tiến nhiều hơn, phù hợp với xu hướng 
thời �ại 4.0. Giờ �ây, tôi �ã quá thân thuộc 
với KienlongBank Buôn Hồ và sử dụng thành 
thạo ứng dụng KienlongBank Plus rồi thì 
không còn lý do gì khiến tôi thay �ổi nơi �ể 
�ặt niềm tin nữa. 
Mong rằng Ngân hàng Kiên Long sẽ ngày 
càng phát triển, �áp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng, �ặc biệt là về ứng dụng ngân 
hàng số hiện �ại, tiện ích và nhiều ưu �ãi.

năng vượt trội �ể sử dụng thì �úng lúc 
KienlongBank triển khai ứng dụng mới với nhiều 
tiện ích �a dạng, phong phú. Được sự hướng 
dẫn tận tình của nhân viên KienlongBank, tôi 
�ã tải app mới KienlongBank Plus và dễ dàng 
cài �ặt thành công ứng dụng trên �iện thoại di 
�ộng. KienlongBank Plus có giao diện và bố 
cục dễ nhìn giúp khách hàng thuận tiện tra cứu 
thông tin. Từ khi sử dụng app mới của 
KienlongBank, tôi tiết kiệm �ược rất nhiều thời 

gian vì không cần phải thường xuyên �i �ến 
ngân hàng giao dịch. Từ việc thanh toán 
học phí, bảo hiểm, chuyển tiền mua hàng, 
thanh toán hoá �ơn �iện nước, … tôi �ều 
thực hiện qua app.
Là một khách hàng thân thiết của 
KienlongBank, tôi thấy KienlongBank �ã 
thay �ổi từng ngày, tập trung �ầu tư công 
nghệ số và ngân hàng �iện tử �ể �áp ứng 
kịp thời nhu cầu của khách hàng. Tôi kính 

thẻ �ể thanh toán trong các dịp công tác và du lịch nước 
ngoài. Đây là �iều chị rất tâm �ắc, với thẻ tín dụng 
KienlongBank, chị vừa không cần phải �em theo tiền mặt vừa 
�ược miễn lãi lên �ến 55 ngày. Song song �ó, chị cũng thường 
dùng thẻ KienlongBank JCB �ể thanh toán hàng hóa, chi tiêu 
ăn uống �ể �ược hưởng ưu �ãi vàng từ các chương trình mua 
sắm, ăn uống, giải trí … Thẻ tín dụng KienlongBank an toàn 
bảo mật cao, �ồng thời là nguồn vốn dự phòng tiện lợi, giúp 
chị quản lý chi tiêu hiệu quả.
Chị Linh tâm sự: “Là người �ồng hành cùng KienlongBank gần 
7 năm nay, tôi rất vui và phấn khởi khi KienlongBank �ang từng 
bước chuyển mình theo hướng số hóa toàn diện �ể mang �ến 
cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ �a 
dạng, nhiều tiện ích. Tôi �ã tải App KienlongBank Plus về �iện 
thoại di �ộng và thực hiện nhiều dịch vụ như chuyển khoản, 
thanh toán tiền �iện, nước và �ặc biệt là thanh toán thẻ tín 
dụng một cách nhanh chóng, tiện lợi. Xin chúc KienlongBank 
nói chung và KienlongBank Đồng Tháp nói riêng ngày càng 
phát triển vững mạnh, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn”.
    

Với thẻ tín dụng KienlongBnak Visa tôi �ược nhiều ưu �ãi: Miễn 
lãi lên �ến 55 ngày, mua hàng thanh toán trực tuyến, mua trả 
góp 0%, có thể rút tiền mặt khi cần thiết, �ược miễn phí 
thường niên năm �ầu,... và khi �ạt doanh số thanh toán, sẽ 
�ược miễn phí thường niên năm tiếp theo. Nếu bạn �i công 
tác hoặc du lịch nước ngoài, có nhu cầu thanh toán tiền hàng 
hóa, dịch vụ hoặc nhu cầu tiền mặt, bạn sẽ phải mang theo 
ngoại tệ tiền mặt, �iều �ó khá bất tiện và �ôi khi không �áp 
ứng �ủ nhu cầu do ràng buộc bởi quy �ịnh về việc mang 
ngoại tệ ra nước ngoài của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 
Thế nhưng, với một chiếc thẻ tín dụng quốc tế, bạn hoàn toàn 
không phải lo lắng về những �iều này. Khi sử dụng thẻ, tôi thấy 
an toàn, là giải pháp dự phòng tài chính hữu hiệu, thanh toán 
thuận tiện, thủ tục thanh toán thẻ nhanh chóng và �ơn giản, 
giúp tôi tiết kiệm thời gian �ể tập trung buôn bán. Đặc biệt, 
tôi gửi lời cảm ơn �ến nhân viên Kiên Long �ã tư vấn chu �áo 
và hỗ trợ nhiệt tình mỗi lần tôi liên hệ giao dịch. 

chúc Ban Lãnh �ạo và CBNV 
KienlongBank sức khoẻ và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Bản thân tôi và những 
người thân quen của tôi sẽ 
luôn �ồng hành, gắn bó sử 
dụng các các sản phẩm dịch 
vụ của KienlongBank.
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KIENLONGBANK TIẾP SỨC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Từ đèn 4 ngọn Long Xuyên, chạy xe trên tỉnh lộ 943 
khoảng 12km là đến nhà vợ chồng chú Lê Ngọc 

Ảnh và cô Quách Thị Mum. Cô chú là người có kinh  
nghiệm chăn nuôi heo thịt nhiều năm và mô hình chăn 
nuôi của cô chú cũng rất hiệu quả ở Thị trấn Phú Hòa. 
Thoáng chốc, tôi đã đứng trước cổng nhà cô chú, tôi 
kêu cửa, bắt gặp giọng nói quen thuộc vọng ra từ 
nhà sau. Thì ra, không ai khác là cô Mum, cô mở cửa 
mời tôi vào nhà và ra sau thăm lại mô hình chăn nuôi 
heo của gia đình, cũng tiện cho cô làm nốt công việc 
dang dở nơi chuồng trại.

Cách đây 02 năm với đồng vốn vỏn vẹn 120 triệu 
đồng, cô chú chỉ nuôi được khoảng 30 con heo. 
Với tinh thần dám nghĩ dám làm, cô chú tìm đến  
KienlongBank để xin hỗ trợ thêm nguồn vốn. Sau khi 
được Ngân hàng hỗ trợ vay vốn, cô chú đã mở rộng, 
đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố và đến nay cô 
chú đã đầu tư được 60 con heo. Diện tích chuồng trại 
sau khi được mở rộng ước tính khoảng 120m2, được 
chia làm 8 ngăn nuôi. Cùng với định hướng nuôi heo 
thịt vỗ béo, cô chú mua heo con chừng 01 tháng tuổi 
về nuôi, nhằm rút ngắn thời gian chăn nuôi, kịp chu kỳ 
nuôi heo 04 tháng/đợt và nuôi liên tục 03 đợt/năm.

Cô chú luôn miệt mài suy nghĩ làm cách nào tìm ra 
loại thức ăn cho heo vừa có chi phí rẻ, vẫn đảm bảo 
dinh dưỡng, giúp heo mau tăng trưởng, đạt cân 
nặng và chất lượng thịt khi xuất bán. Cô Mum rôm rả 
chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Cứ trộn 25kg bã đậu 
nành (20.000 đồng/25kg), 25kg vỏ đậu nành (20.000 
đồng/kg), 1kg thức ăn đậm đặc U21 (540.000 đồng/
bao 25kg), 1 chén men tiêu hóa 300g (14.000 đồng/bịt 
100g) và 4kg thức ăn viên (290.000 đồng/bao 25kg) 
là đủ cung cấp thức ăn cho 10 chú heo con. Thời điểm 
heo ăn thức ăn hỗn hợp này, khi trọng lượng đạt từ 
30kg (90 ngày tuổi) và cho ăn đến khi xuất bán. Nhờ 
vậy, chi phí thức ăn cho heo chỉ khoảng 15.000 đồng/
ngày, 1.800.000 đồng/con/đợt, giúp giảm 700.000 
đồng/con/đợt so với thức ăn viên”.

 Mỗi đợt nuôi, giá bán cho thương lái khi heo thịt đạt 
trọng lượng bình quân 100kg là 5.500.000 đồng/con, 
lợi nhuận ước tính: 1.700.000 đồng/con (gồm chi phí 
heo con giống: 1.500.000 đồng/con, chi phí thức ăn: 
1.800.000 đồng/con, chi phí thuốc thú y, điện nước, … 
phát sinh khoảng 500.000 đồng/con). Thời gian chưa 
vay vốn tại KienlongBank, lợi nhuận từ chăn nuôi 30 

Anh Trương Minh Ngoan – Nhân viên tín dụng KienlongBank An Giang

CÂU CHUYỆN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

con heo của cô chú khoảng 51.000.000 đồng/đợt (04 
tháng). Cũng nhờ vào sự mạnh dạn mở rộng qui mô 
chăn nuôi, khi được Ngân hàng đầu tư vốn, trừ đi chi 
phí phát sinh doanh thu thuần từ mô hình chăn nuôi 
60 con heo khoảng 97.000.000 đồng/đợt (04 tháng). 
Bên cạnh đó, cô chú còn tận dụng phân heo để ủ gas, 
tự túc dùng làm nhiên liệu nấu nướng trong gia đình.

Trời dần tối, tôi xin phép cô ra về. Cô tiễn tôi ra cửa, 
vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo 
KienlongBank đã tạo điều kiện cho gia đình cô có 
thêm đồng vốn để phát triển thêm chuồng trại, đồng 
thời cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn.

CBNV KienlongBank đến thăm gia đình khách hàng Quách Thị Mum (bìa phải)

13 NĂM LỰA CHỌN PHÁT TRIỂN CÙNG 
KIENLONGBANK RẠCH GIÁ

Anh Nguyễn Văn Sang, hiện đang sinh sống tại thành 
phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang, đang kinh doanh cửa 
hàng tạp hóa và đại lý bia, nước giải cho các nhà 
hàng, quán, đại lý nhỏ hay những khách hàng mua lẻ 
trong khu vực. 

Anh bắt đầu kinh doanh buôn bán tạp hóa từ năm 
2005. Thời điểm đó ít có tiệm tạp hóa như bây giờ, 
thấy bà con gần xóm muốn mua gì nhỏ lẻ cũng phải 
chạy ra chợ hoặc các tiệm tạp hóa ở xa nên anh bàn 
với vợ mở tiệm tạp hóa bán thêm. Đồng vợ đồng 
chồng, anh chị mở một tiệm nhỏ được dựng bằng 
những tấm thiếc cũ, được đóng trên những thanh gỗ 
tràm với diện tích khoảng 12m2, dựng ở phía trước 
mảnh đất trống của gia đình. Ban đầu, mặt hàng 
gia đình anh bán hằng ngày là những bịch đường, 
muối, mì gói, bánh kẹo cho bà con trong xóm, để vợ 
anh ngoài ở nhà nội trợ có thể kiếm thêm một ít thu 
nhập trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình. Thời 
gian sau, việc buôn bán ngày càng phát triển, lượng 
tiêu thụ hàng hóa tăng lên, anh Sang đã quyết định 
mở rộng cửa tiệm. Từ nghề phụ thêm, cửa hàng tạp 
hóa trở thành nghề chính mang lại thu nhập ổn định 
cho gia đình anh. Thấm thoắt 17 năm trong nghề, từ 
một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường, nay cơ sở kinh  
doanh đã được mở rộng hơn rất nhiều.

Anh Sang là khách hàng thân thiết của KienlongBank 
Rạch Giá từ năm 2009. Với mong muốn tạo hướng đi 

Anh Viên Trương Nguyên – Nhân viên tín dụng 
KienlongBank Rạch Giá

CBNV KienlongBank đến thăm gia 
đình khách hàng Nguyễn Văn Sang 
(bìa trái) 

mới cho việc phát triển kinh tế của gia đình, trong 
lúc dự định mở rộng cửa hàng tạp hóa của mình 
nhưng không đủ nguồn vốn, hai vợ chồng anh loay 
hoay tính toán tìm giải pháp và đã quyết định tìm 
đến KienlongBank để vay vốn. Anh chia sẻ: “Hồi 
đó, hai vợ chồng chưa từng vay ngân hàng nên 
không biết làm có khó không và thủ tục ra sao 
nên vẫn e ngại, nhưng khi đến KienlongBank Rạch 
Giá, được các anh em nhân viên tư vấn và hướng 
dẫn tận tình, hai vợ chồng tôi mới cởi bỏ được sự e 
ngại đó. Nhờ vậy mà hai vợ chồng tôi đã giải quyết 
được bài toán nguồn vốn. Cho đến bây giờ, Ngân 
hàng vẫn luôn đồng hành cùng gia đình tôi”. Trải 
qua 13 năm gắn bó, bằng sự hỗ trợ nhiệt tình từ  
KienlongBank cùng với những gói sản phẩm vay 
vốn linh hoạt, đã giúp anh Sang mở rộng, phát triển 
cơ sở kinh doanh của gia đình với cửa hàng rộng 
100m2 tọa lạc ngay vị trí đường lớn, cung cấp hàng 
hóa sỉ, lẻ đến các cửa hàng và người tiêu dùng.

Sau cùng anh gửi gắm đôi lời: “Tôi rất cám ơn  
KienlongBank đã hỗ trợ, đồng hành cùng tôi 
trong suốt chặng đường phát triển kinh doanh, 
tôi chúc toàn thể anh chị em đang làm việc tại  
KienlongBank thật nhiều sức khỏe và mong Ngân 
hàng ngày càng thêm lớn mạnh để phục vụ bà con 
phát triển đời sống, kinh tế, góp phần xây dựng xã 
hội vững mạnh”.
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Một năm đầy khó khăn và thách thức của đại dịch 
Covid -19 đã qua đi, trên địa bàn thành phố Bạc 

Liêu hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nhanh 
chóng đi vào hoạt động ổn định trở lại, trả lại sự nhộn 
nhịp như vốn có. Không còn hạn chế trong việc đi lại, 
tôi có dịp ghé thăm gia đình chị Lai Thị Kim Hoa - một 
trong những khách hàng tiền gửi truyền thống, người 
đã đồng hành và gắn bó với KienlongBank Bạc Liêu 
từ những ngày đầu mới thành lập. Chị Hoa hiện là chủ 
nhà thuốc bắc Hậu Sanh Đường.

Nằm tọa lạc tại địa chỉ số 22, Lê Văn Duyệt, phường 3, 
trung tâm thành phố Bạc Liêu - một khu phố sầm uất 
có đông người gốc Hoa sinh sống và làm việc, Nhà 
thuốc Hậu Sanh Đường đã trở thành một địa chỉ tin 
cậy cho nhiều bệnh nhân gần xa đã và đang chữa trị 
bằng thuốc bắc. Mỗi dịp tôi ghé qua đều nhận được 
sự tiếp đón rất nồng hậu và nhiệt tình của gia đình chị. 
Điều khiến tôi vô cùng thích thú là được ngắm nhìn tủ 
thuốc của gia đình, có hơn 70 vị thuốc góp mặt với 
những tên gọi vô cùng phong phú và độc đáo. Mỗi 
tên thuốc đều thể hiện sự sâu sắc và triết lý của người 

Chị Cao Thị Mỹ Duy – Kiểm soát viên giao dịch KienlongBank Bạc Liêu

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC

Gia đình khách hàng Lai Thị Kim Hoa

xưa. Chị Hoa tâm sự rằng: “Cả 2 vợ chồng chị đều 
sinh ra trong gia đình gốc người Hoa, có truyền thống 
hành nghề thuốc Đông y. Cơ sở chữa bệnh của gia 
đình đã có tuổi đời hơn 1 thế kỷ, được mở vào năm 
1900 khi tỉnh Bạc Liêu mới được thành lập và đến nay 
đã trải qua 5 đời. Cũng như những lương y khác, anh 
và chị xem việc kê đơn, bốc thuốc chữa bệnh cho mọi 
ngưởi là niềm vui cho bản thân. Càng phấn khởi hơn 
khi bệnh nhân điều trị có phản hồi tích cực và khỏi 
bệnh”. Tiếp nối truyền thống của gia đình, cả 3 người 
con trai của chị đều theo ngành y. Hiện con trai cả 
đang là bác sĩ chuyên khoa hồi sức công tác tại bệnh 
viện 1A, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua khi cả nước 
đang gồng mình đối mặt với dịch bệnh Covid- 19, anh 
đã cùng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện túc trực và 
tham gia tích cực ở tuyến đầu chống dịch. Bởi thế mới 
thấy anh và chị chính là hậu phương tinh thần vững 
chắc, là niềm tự hào để các con noi theo.

Buổi gặp gỡ ngày càng rôm rả hơn với những câu 
chuyện của chủ nhà và khách. Khi tôi mang niềm thắc 
mắc bấy lâu nay hỏi chị: “Vì sao các nhà thuốc Đông 
y hay dùng chữ Đường để đặt vào tên nhà thuốc ạ?”. 
Chị nhìn tôi cười và giải thích rằng: “Chữ Đường có ý 
nghĩa sâu sắc đối với người Hoa như chị, ngoài ra còn 
để biểu thị sự tôn kính đối với những người hành nghề 
y đã đi trước”.

Những bài thuốc gia truyền của gia đình đều được 
chị lưu giữ cẩn thận, điều đó không những giúp con 
cháu tự hào hơn về lịch sử y đức của gia tộc mà còn 
góp phần rất lớn trong việc nghiên cứu, phát triển ra 
những bài thuốc mới cứu chữa cho người bệnh. Thuốc 
bắc hay y học cổ truyền của dân tộc nói chung đều 
là những giá trị quý báu và rất cần những lương y thực 
sự có tâm huyết để kế thừa và phát huy những giá trị 
đó của gia đình và của dân tộc, góp phần vào công 
cuộc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Khép lại buổi trò chuyện, chị gửi đến tôi những lời 
chúc tốt đẹp: “Chúc cho Ngân hàng luôn hoạt động 
ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh”. Đáp 
lại sự quý mến của gia đình, tôi cũng gửi đến chị lời 
chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì trong suốt 
chặng đường vừa qua chị đã luôn gắn bó và đồng 
hành cùng KienlongBank. Và tôi tin rằng, niềm tin và 
sự hài lòng của bệnh nhân sẽ càng tiếp thêm động 
lực để gia đình chị hoàn thành sứ mệnh hành y giúp 
người, bằng tấm lòng và y đức của người thầy thuốc 
“Lương y như từ mẫu”. 

CÂU CHUYỆN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

KienlongBank Ngã Bảy đi vào hoạt động từ tháng 
7/2016. Tuy là Ngân hàng thành lập mới trên địa 

bàn thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, nhưng trên 
tinh thần đoàn kết, nỗ lực từ Ban giám đốc và CBNV, 
Đơn vị đã mang sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng 
đến với đông đảo bà con các khu vực trên địa bàn 
tỉnh Hậu Giang nói chung và các huyện lân cận tỉnh 
Sóc Trăng nói riêng, góp phần xây dựng và quảng bá 
uy tín thương hiệu KienlongBank. 

Chuyến công tác hôm nay, tôi có dịp ghé lại vùng quê 
xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là xã 
nông thôn vừa được công nhận xã nông thôn mới của 
huyện, những con đường mới, được trồng hoa dọc hai 
bên, cuộc sống của người dân có sự thay đổi và phát 
triển hơn nhiều. Tôi đến thăm nhà anh Lưu Hoài Thanh 
và chị Lê Thị Hồng Lẹ, ngụ tại ấp Phương Thạnh 2, xã 
Hưng Phú. Ở địa phương, anh chị là tấm gương cần 
mẫn, chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Anh 
Thanh tâm sự, ban đầu anh chị ra riêng, gia đình hai 
bên cho khoảng được 10 công đất trồng tràm và một 
ít vốn để kinh doanh tràm cừ. Do đất đai ít và vốn 
làm ăn còn hạn chế nên cơ sở của anh chỉ tập kết tại 
nhà, đỡ tiền thuê chi phí bến bãi, tuy nhiên bị hạn chế 
nhiều mặt vì đường vào là con kênh nhỏ, xuồng ghe 
lớn không vào được. Ngay thời điểm năm 2017, CBNV 
KienlongBank Ngã Bảy có xuống địa bàn tư vấn vay 

Anh Lâm Văn Mai – Chuyên viên tín dụng KienlongBank Ngã Bảy 

CHIA SẺ ĐỂ PHÁT TRIỂN
Cơ sở kinh doanh của khách hàng Lê Thị Hồng Lẹ

vốn để sản xuất kinh doanh. Ban đầu anh và gia đình 
còn phân vân không biết vay như thế nào? Bằng sự 
nhiệt tình của CBNV, tư vấn rõ ràng sản phẩm vay, 
anh Thanh và chị Lẹ đã quyết định vay vốn để mở 
rộng kinh doanh.

Sau gần 5 năm sử dụng vốn vay của KienlongBank, 
cùng sự lao động cần cù, sự nhạy bén trong kinh 
doanh, bãi tràm của anh chị đã dời ra Sông Quản 
Lộ Phụng Hiệp (Quản lộ Cà Mau) thuận tiện ghe tàu 
chở tràm cừ lẫn trên bộ và đường thủy. Bên cạnh đó 
anh cũng vay thêm các khoản vay khác để mua tràm 
đám và mua đất để trồng tram, tạo nguồn tràm cừ 
cho việc kinh doanh. Qua trao đổi, anh chị phấn khởi 
chia sẻ hiện tại gia đình đã mua khoảng 50 công đất 
trồng tram, người con mới tốt đại học ra trường và có 
công việc làm ổn định.

Anh chị cảm ơn KienlongBank Ngã Bảy đã hỗ trợ để 
anh và gia đình có được kết quả kinh doanh như hôm 
nay. Với những trải nghiệm của bản thân, anh chị đã 
giới thiệu thêm người thân, bạn bè trở thành khách 
hàng tại KienlongBank.
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Anh Điện đến với nghề trồng rừng là tiếp nối giấc 
mơ còn dang dở của người cha. Cha anh là người 

tiên phong phủ xanh núi Mật Cật, khu vực Suối Thị và 
Hóc Chản Rọ Hươu, xã Hòa Mỹ Tây. Đến năm 1997 cha 
anh đột ngột qua đời khi anh Điện chỉ mới đôi mươi. Từ 
diện tích 5ha đất rừng cha anh để lại, dần dần được 
anh mở rộng lên 10ha, 20ha, và hiện tại anh đã sở hữu 
diện tích lên đến 200ha.

Trong một lần gặp gỡ tại hội thảo về nông dân giỏi, 
anh Điện chia sẻ: “Trồng rừng và làm giàu lên từ rừng 
là ước mơ cháy bỏng của tôi”. Với phương châm lấy 
ngắn nuôi dài cùng sự nỗ lực của bản thân và nguồn 
vốn của ngân hàng, anh đã thực hiện được ước mơ 
đó. Năm 2015 anh bắt đầu quan hệ tín dụng với  
KienlongBank Phú Yên, nhờ nguồn vốn ngân hàng tài 
trợ, anh đầu tư mô hình trồng rừng, nuôi heo lai, chăn 
nuôi ốc bươu đen năng suất cao và đốt than, theo hệ 
sinh thái rừng khép kín từ sản xuất đến chế biến sao 
cho hiệu quả cao nhất. Doanh thu hàng năm sau khi 
trừ đi chi phí lợi nhuận hơn cả tỷ đồng. Sau một thời 
gian đồng hành cùng KienlongBank, xây dựng ước 
mơ của mình, anh được vinh danh là nông dân giỏi 
của tỉnh Phú Yên.

Anh Điện chia sẻ thêm: “Làm ra thành quả đã khó, 
nhưng giữ được lại càng khó hơn”. Chính vì lẽ đó, 
anh đã đầu tư một phần vốn không nhỏ để bảo vệ 
rừng như: Xây dựng tường gạch, kéo lưới B40, thép 
gai khép kín diện tích rừng. Đồng thời thiết kế đường 
băng cản lửa hơn 15km, xây dựng 30 bể nước, cự ly 
cách nhau mỗi cái 150m2 xung quanh diện tích rừng 
và xây dựng tháp canh trên đỉnh núi, có lắp đặt hệ 
thống camera quan sát nhiều hướng quanh bìa rừng, 
nhằm đảm bảo tốt cho công tác phòng cháy chữa 
cháy và chống kẻ gian chặt phá rừng.

Chị Huỳnh Hà Cẩm Vy – nhân viên tín 
dụng KienlongBank Phú Yên

KIENLONGBANK CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ LÀM GIÀU 
CÙNG ANH TRẦN VĂN ĐIỆN

Gia đình khách hàng Trần Văn Điện

CÂU CHUYỆN KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

Anh Trần Văn Điện - Người nông dân 
giỏi tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, là người 
sở hữu gần 200ha rừng keo, bạch đàn, xà 
cừ với doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Ngoài công việc và sự nghiệp ra thì anh Điện có trải 
lòng thêm về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Nhờ 
cơ duyên đến vay vốn tại KienlongBank Phú Yên mà 
anh có duyên lành gặp được ý chung nhân của mình, 
chính là cô giao dịch viên xinh đẹp và hiện tại là vợ 
anh, tổ ấm của gia đình anh hiện được 2 con trai kháu 
khỉnh, dễ thương. Anh bày tỏ: Đối với anh cuộc sống 
bây giờ là quá viên mãn và hạnh phúc lắm rồi! 

 Anh Điện khẳng định: “KienlongBank đã chắp cánh 
cho ước mơ của tôi, cảm ơn Ngân hàng Kiên Long”.

Đến Chợ Lách trong những ngày giáp Tết, chắc 
hẳn ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng, xao xuyến 

trước vẻ đẹp của các loài hoa, khung cảnh tấp nập, 
rộn ràng chuẩn bị cho một mùa Tết.
Nào hoa vạn thọ, nào hoa cúc, nào hoa giấy, nào mai 
vàng, … đua nhau khoe sắc, cứ ập vào mắt chúng tôi 
tiếp nối từ vườn này sang vườn nọ. Thỉnh thoảng lại 
có một nhóm bạn trẻ dừng xe lại để chụp ảnh. Và rồi, 
chúng tôi cũng đã đến được nơi khách hàng trồng 
vạn thọ Tết. Trải dài trước mắt chúng tôi là một vườn 
hoa vạn thọ đang trổ hoa trông như một tấm thảm 
pha từng mảng cam, mảng vàng chanh rực rỡ trong 
nắng sớm.
- Hoa vạn thọ có bán không bác ơi?
- Không phải của tui chú ơi! Nhưng mà cũng đã bán 
hết rồi!
Bác nông dân trả lời câu hỏi của tôi trong cái dáng 
còn đang lom khom nhổ cỏ trong các chậu hoa vạn 
thọ. Chưa kịp trả lời thì anh Trần Thế Tùng, chủ vườn 
hoa và là khách hàng mà chúng tôi đến thăm hỏi hôm 
nay, đã đến từ phía sau lưng chúng tôi. Anh phấn khởi 
mời chúng tôi vô vườn tham quan.
Vừa đi, anh vừa nói: “Năm nay, vừa trúng hoa, vừa 
trúng giá! Mới hôm qua anh đã bán hết vườn, 2.500 
cặp, giá 110.000 đ/cặp, chỉ còn các chậu lớn bên kia 
để lại tặng người thân, bạn bè”.
Anh Tùng vay vốn tại KienlongBank Bến Tre từ năm 
2019, phục vụ hoạt động sản xuất cây sầu riêng 
giống để bán cho người dân trong tỉnh Bến Tre và 
các thương lái thu mua cung cấp cho thị trường miền 
Đông Nam bộ. Với số vốn tích góp của gia đình và 
295.000.000 đồng vay từ KienlongBank, anh Tùng đã 
đầu tư, mở rộng vườn cây sầu riêng giống mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân hàng năm 
đạt trên 100.000.000 đồng. Đời sống vật chất, tinh 

Anh Nguyễn Thành Lợi – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân kiêm Trưởng phòng Khách hàng doanh  
nghiệp KienlongBank Bến Tre

HIỆU QUẢ KÉP TỪ SỰ NHẠY BÉN TRONG SỬ DỤNG VỐN VAY 

Khách hàng Trần Thế Tùng

thần ngày càng được cải thiện, nâng cao.
Bằng sự nhạy bén của mình, anh Tùng quyết định đầu tư thêm loại cây khác để gia tăng thu nhập và đa dạng 
sản phẩm phù hợp với thị trường. Anh đã làm hoa vạn thọ Tết từ số vốn bán cây sầu riêng giống từ tháng 
10/2021. Với số lượng hoa đã bán, chi phí vốn khoảng 40.000 đ/cặp, anh thu được 175.000.000 đồng lợi nhuận 
sau gần 03 tháng đầu tư. Anh chia sẻ thêm, với số tiền lãi này anh sẽ sắm sửa thêm cho gia đình để có một cái 
Tết thật vui, đầm ấm. Số tiền còn lại anh dự định sẽ đầu tư trồng mai vàng bán Tết năm sau. Đây cũng là một 
loại cây bán Tết mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Trong suốt câu chuyện, anh Tùng không ngừng cảm ơn KienlongBank.
Theo anh Tùng, điều anh cảm thấy hài lòng nhất khi vay vốn tại KienlongBank là hỗ trợ vốn kịp thời, đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu vốn, tư vấn cặn kẽ về góc độ tài chính và sự nhiệt tình gắn kết của nhân viên phụ trách. Đối với 
anh, nhân viên KienlongBank không những là một đối tác mà còn là một người bạn, một người đồng hành đáng 
tin cậy. Với uy tín của mình, bên cạnh hiệu quả kinh tế, sử dụng vốn vay đã giúp anh Tùng tạo được hình ảnh tốt, 
niềm tin của người dân tại địa phương dành cho mình. Qua đó, anh cũng đã hỗ trợ giới thiệu nhiều người thân, 
bạn bè, đối tác của mình vay vốn tại KienlongBank Bến Tre.
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• Quý khách có thể mở tài khoản trực tuyến thông qua ứng dụng KienlongBank Plus 
tại Google Play hoặc App Store.
• Các bước sử dụng:

• Quý Khách mở tài khoản �ịnh danh trực tuyến qua 
hình thức eKYC trên App KienlongBank Plus, giới hạn 
giao dịch tối �a �ối với tài khoản �ịnh danh trực tuyến 
là 100 triệu �ồng/tháng (theo quy �ịnh của Ngân 
hàng Nhà nước).
• Để nâng hạn mức giao dịch, Quý Khách �ến Chi 
nhánh/Phòng Giao dịch gần nhất của KienlongBank, 
với các gói hạn mức �ến 500 triệu/ ngày hoặc tùy 
theo nhu cầu.

TÔI MUỐN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN, 
NGÂN HÀNG CÓ HỖ TRỢ KHÔNG?

KHI TÔI CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN
ĐƯỢC THÔNG BÁO HẾT HẠN MỨC 
GIAO DỊCH, TÔI PHẢI LÀM SAO?

KHI TÔI CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN
ĐƯỢC THÔNG BÁO HẾT HẠN MỨC 
GIAO DỊCH, TÔI PHẢI LÀM SAO?

• KienlongBank có chương trình chuyển �ổi trả góp �ối với thẻ tín dụng thông qua 2 kênh: 
+ Trả góp tại �ơn vị liên kết; 
+ Trả góp bất kỳ với nhà cung cấp dịch vụ (không có liên kết với KienlongBank).

• Lãi suất áp dụng: 0%; Phí chuyển �ổi trả góp tùy theo kỳ hạn góp (từ 1% - 8%)

KienlongBank �ã triển khai tính năng kích hoạt thẻ trên App KienlongBank Plus 
qua 5 bước chạm mà không cần tới Ngân hàng.

NGÂN HÀNG CÓ HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP ĐỐI VỚI 
THẺ TÍN DỤNG KHÔNG? PHÍ CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO? 
NGÂN HÀNG CÓ HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP ĐỐI VỚI 
THẺ TÍN DỤNG KHÔNG? PHÍ CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO? 

TÔI CÓ THỂ KÍCH HOẠT THẺ MÀ KHÔNG CẦN TỚI 
NGÂN HÀNG KHÔNG?
TÔI CÓ THỂ KÍCH HOẠT THẺ MÀ KHÔNG CẦN TỚI 
NGÂN HÀNG KHÔNG?

Đăng nhập lại
và sử dụng

Bước

05

Nhập số �iện thoại
và mã OTP �ể xác thực

Bước

02
_ _ _ _ _ _

1 2 3
4 5 6
7 8 9
, 0 .

XÁC THỰC

XÁC THỰC OTP

Chụp hình CMND/CCCD và
quét nhận diện gương mặt

Bước

03

Cài �ặt mật khẩu,
kiểm tra thông tin 

Bước

04

Mật khẩu

Email

Nhập lại mật khẩu

Loại giấy tờ

TIẾP TỤC

Họ và tên

Số CMND/CCCD

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi cấp

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM NGÂN HÀNG SỐ HIỆN ĐẠI

Thanh toán
QR Code

Vay vốn online

MIỄN PHÍ
Chuyển khoản

Mở tài khoản
tức thì

Tải và cài �ặt
app KienlongBank Plus

Bước

01

Google Play App Store

500.000.000 VND

Đăng nhập vào
ứng dụng 

Nhập 4 số cuối 
của thẻ 

Xác thực eToken Kích hoạt thẻ 
thành công

BƯỚC 1 BƯỚC 2

VISA CREDIT CLASSIC - KHONG
TSBD

Tại màn hình trang chính chọn Thẻ
Chọn thẻ �ã �ăng ký
Chọn Kích hoạt thẻ    

BƯỚC 3 BƯỚC 4 BƯỚC 5 

Các kênh giao dịch duy nhất của KienlongBank:

• Website:            https://www.kienlongbank.com

• Hotline:            1900 6929

• 134 �iểm giao dịch:     https://kienlongbank.com/diem-giao-dich 

• Email:              kienlong@kienlongbank.com và chamsockhachhang@kienlongbank.com

• Facebook:             https://www.facebook.com/NganhangKienLong

• Zalo:              https://zalo.me/nganhangkienlong

Quý khách hàng lưu ý chỉ truy cập tại website, kênh giao dịch chính thức của KienlongBank �ể �ăng 
nhập và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan.

GẦN ĐÂY, LỪA ĐẢO TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÁ NHIỀU, 
ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT ĐƯỢC TÀI KHOẢN, ĐÂU LÀ CÁC DẤU 
HIỆU NHẬN DIỆN KÊNH GIAO DỊCH CỦA KIENLONGBANK?

GẦN ĐÂY, LỪA ĐẢO TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÁ NHIỀU, 
ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT ĐƯỢC TÀI KHOẢN, ĐÂU LÀ CÁC DẤU 
HIỆU NHẬN DIỆN KÊNH GIAO DỊCH CỦA KIENLONGBANK?

Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Quý II/2022 - Số 6730 31Bản tin KienlongBank



NHỮNG NGÔI SAO 
THẦM LẶNG

Gần 27 năm xây dựng và phát triển, KienlongBank đã chứng kiến công sức của biết bao thế 
hệ lãnh đạo, CBNV, CTV qua các thời kỳ. Trong hành trình đó, mỗi thành viên đều là mắt xích 
quan trọng, dù công tác ở lĩnh vực nào, nghiệp vụ nào, các anh chị đều nỗ lực hoàn thành tốt 

công việc, góp phần xây dựng nên thương hiệu KienlongBank vững mạnh.

Khi đến với KienlongBank Sóc Trăng, khách hàng và 
đồng nghiệp luôn nhớ đến anh Trần Thanh Tùng – 
Nhân viên bảo vệ của chi nhánh, một người luôn năng 
nổ, nhiệt huyết trong công việc.
Anh Tùng bén duyên với KienlongBank Sóc Trăng từ 
năm 2019. Bằng sức trẻ và sự tâm huyết với nghề, anh 
luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Khách 
hàng khi đến với KienlongBank, người đầu tiên tiếp 
xúc chính là bảo vệ, ý thức rõ việc này, anh Tùng luôn 
dành sự tận tâm, chu đáo và niềm nở khi tiếp đón 
khách hàng đến KienlongBank giao dịch. Cách anh 
mở cửa chào đón khách hàng, hỗ trợ bố trí phương 
tiện đi lại hay hình ảnh từng chiếc ô anh cầm che 
nắng, che mưa cho khách, ân cần dìu các cụ lớn tuổi 
đi lại khó khăn đến tận ghế, những giỏ xách nặng trĩu 
của các bà các cô cũng được anh chu đáo cầm giúp 
vào quầy giao dịch ... tất cả đã minh chứng cho sự 
tận tâm, thân thiện và nhiệt tình của anh. Anh Tùng 
tâm niệm rằng, những hành động tuy nhỏ nhưng chứa 
đựng sự chân thành của mình sẽ góp phần nào vào 
việc phát triển chất lượng dịch vụ của Ngân hàng.
Thêm vào đó, anh còn là người đồng nghiệp đáng quý 
của anh chị em KienlongBank Sóc Trăng – là người 
em, người anh, người bạn sẵn lòng giúp đỡ mọi người 
với nụ cười thường trực trên môi, luôn mang đến năng 
lượng tích cực và vui tươi trong suốt quá trình làm việc. “Nghề tay trái” của anh là chăm sóc cây cảnh, không 
khó để bắt gặp hình ảnh anh cặm cụi chăm bón hoa lá mỗi sớm trước giờ làm việc để duy trì màu xanh tươi 
mát cho không gian của đơn vị. 
Chúc anh mãi giữ được sự chân thành và nhiệt huyết với công việc, cùng đại gia đình KienlongBank chung tay 
góp sức xây dựng hình ảnh KienlongBank gắn liền với chất lượng dịch vụ Ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại.

Anh Trần Thanh Tùng trong giờ làm việc

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm – Giao dịch viên KienlongBank Sóc Trăng

Người đồng nghiệp năng nổ, nhiệt huyết và chân thành

ANH TRẦN THANH TÙNG

Công việc là đam mê, là một phần của cuộc đời

Anh Trần Thanh Tâm đang giới thiệu sản phẩm thẻ đến khách hàng

Anh Nguyễn Đông Cương - Phó Phòng 
KHCN – KienlongBank Phú Quốc

Anh Trần Thanh Tâm hay còn được gọi với cái tên 
thân thương “Trần Tâm” hiện là chuyên viên tín dụng 
tại KienlongBank Phú Quốc. Anh đã công tác tại 
Ngân hàng 13 năm và là một trong những nhân viên 
gắn bó lâu năm của Đơn vị. 

Thanh xuân của anh Tâm gắn liền với KienlongBank, 
với đam mê công việc và sự nỗ lực để hỗ trợ khách 
hàng. Hơn 10 năm công tác cùng anh, tôi chưa bao 
giờ nghe anh than vãn hay lùi bước. Anh làm rất 
tốt vai trò của một chuyên viên tín dụng, luôn xuất 
sắc hoàn thành chỉ tiêu mà Ban Giám đốc giao, anh 
còn là một người anh, người đồng nghiệp luôn giúp 
đỡ nhiệt tình, động viên tinh thần và chia sẻ cùng 
đồng nghiệp. 

Đặc thù công việc phải đi lại nhiều, nhiều nơi địa 
hình hiểm trở, nhưng với cái tâm và đam mê trong 
công việc, khi khách hàng cần, dù xa hay gần, dù 
nắng hay mưa, anh cũng đến từng nhà, từng nơi để 
hỗ trợ khách hàng. Anh kể, những ngày đầu khi còn 
quản lý địa bàn xã Bãi Thơm, Gành Dầu của huyện 
Phú Quốc, địa bàn nhiều trở ngại, đường xá ổ gà, ổ 
voi, đất đỏ, … đến được nhà khách hàng là cả một 
thử thách. Vậy nhưng, dù vất vả đến đâu, để hỗ trợ 
được khách hàng, mang nguồn vốn KienlongBank 
đến khách hàng nhanh nhất, anh đều cố gắng vượt 
qua. Đối với anh, công việc là đam mê, là một phần 

của cuộc đời, ngày nào còn làm việc là ngày ấy anh 
còn cống hiến cho KienlongBank.

Hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đời sống 
của bà con biển đảo và các khách hàng vay vốn tại  
KienlongBank Phú Quốc cũng gặp nhiều khó khăn. Mỗi 
lần gặp gỡ các khách hàng, khi có cơ hội, anh Tâm 
đều dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, 
động viên khách hàng vượt qua khó khăn trong mùa 
dịch, đồng thời phổ biến những chính sách giảm lãi, hỗ 
trợ khách hàng của KienlongBank, giúp khách hàng 
khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống.

Từ những nỗ lực không ngừng của bản thân, anh Tâm 
được Ban giám đốc Đơn vị tin tưởng, đồng nghiệp tôn 
trọng, khách hàng yêu mến. Vừa qua anh đã được 
Tổng Giám Đốc Ngân hàng gửi thư tri ân “Mười ba năm 
cống hiến”, anh tự hào với sự cố gắng của mình, tự hào 
vì bản thân đã có những đóng góp vào sự phát triển 
chung của Ngân hàng. Nhìn thấy niềm hân hoan, vui 
sướng, hạnh phúc của anh khi được Ban lãnh đạo ghi 
nhận, tôi biết rằng nguồn năng lượng tích cực từ con 
người ấy sẽ tiếp tục cháy mãi, sáng mãi, đồng hành 
cùng sự phát triển phồn thịnh của KienlongBank.   

ANH TRẦN THANH TÂM

NGƯỜI KIENLONGBANK NGƯỜI KIENLONGBANK
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Một người luôn truyền năng lượng tích cực

Những năm tháng gắn bó với  
KienlongBank, được cộng tác chung 
với anh chị em KienlongBank Rạch 

Giá, đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp. 
Trong đó, người để lại ấn tượng trong tôi 
nhiều nhất là Kiểm soát viên giao dịch 
Huỳnh Thị Phương Thảo.

Nhớ ngày Ngân hàng tổ chức kỉ niệm 19 
năm ngày thành lập, Phương Thảo là 
nhân viên mới chuyển từ KienlongBank 
Bến Nhứt về công tác tại chi nhánh. Lúc 
ban đầu mới về chi nhánh em là một cô 
bé khá nhút nhát, trầm lặng. Đến khi em 
được đề cử tham gia cuộc thi Duyên dáng 
Kiên Long, giành được ngôi vị Á quân 1, 
đã giúp em thêm tự tin vào bản thân, mỗi 
ngày thêm phần tỏa sáng trong giao tiếp, 
chăm sóc, thuyết phục và xây dựng mối 
quan hệ thân thiết với khách hàng. Hành 
trình từ giao dịch viên đến bây giờ là một 
kiểm soát viên giao dịch, tôi chưa thấy 
lần nào em cau có, hay to tiếng với bất kì 
ai, từ nhân viên cho đến khách hàng. Khi 
gặp khách hàng khó tính em tận tâm giải 
thích, ôn hòa nói chuyện, giải tỏa thắc 
mắc cho khách hàng rất tận tâm, với bạn 
đồng nghiệp em luôn thân thiện, đoàn 
kết. Tôi ngưỡng mộ em, vì em là một người 
rất điềm tĩnh trước mọi tình huống, là một 
người luôn truyền năng lượng tích cực cho 
người khác.

Tôi rất quý em và luôn xem em như người 
em gái của mình, được làm việc cùng em 
là niềm vui và là niềm vinh hạnh của tôi. 
Em giống như một bông hoa đẹp, dịu 
dàng khoe sắc với những kết quả công 
việc xuất sắc, được khách hàng và đồng 
nghiệp yêu thương, trân quý, tin cậy. Cám 
ơn KienlongBank vì đã cho tôi được làm 
việc trong một môi trường thân thiện, 
được đồng hành cũng những đồng nghiệp 
đáng mến. 

Chị Nguyễn Thảo Khuyên – Nhân viên 
Thủ quỹ KienlongBank Rạch Giá

CHỊ HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO

Bóng lưng thầm lặng

Cơn mưa mùa hạ kéo dài từ 
tận khuya qua đến sáng 
hôm nay. Dưới làn mưa 
rả rích, từng dòng người 

nối đuôi nhau: người vội vã đi làm, 
người đưa con đi học, …. tôi cũng vội 
vã chạy xe đến cơ quan cho kịp giờ 
làm.

Bảy giờ sáng, tôi đến cơ quan sớm 
hơn dự kiến, bắt gặp hình ảnh chị 
Nga - Nhân viên dịch vụ đang tỉ mỉ 
lau dọn từng vệt nước, vết bẩn trên 
sàn gạch; tôi chợt nghĩ mưa to thế 
này, không biết chị ấy đã đến cơ 
quan từ lúc nào.

Tôi hỏi: “Trời mưa to quá, chị vô sớm 
quá vậy?”

Chị đáp: “Chị vô từ hồi trước 6 giờ 
lận, mưa to quá, chị phải tranh thủ 
vô để lau dọn cho kịp, chứ trời mưa 
sàn nhà bị bẩn lắm em ơi!”.

Chị kết thúc công việc buổi sáng 
sau khi lau những chiếc lá của các 
chậu cây xanh trên bàn.

Chị Trương Thanh Thảo - Nhân viên hỗ trợ tín dụng kiêm Nhân viên thanh toán 
quốc tế KienlongBank Trà Vinh 

CHỊ NGÔ THỊ NGA

13 giờ kém chiều, tôi đến cơ quan dưới cái nóng oi ả lại gặp chị đi cất cây lau sàn, lưng áo ướt đẫm 
mồ hôi. Chúng tôi lại trò chuyện một chút.

“Buổi trưa chị vô sớm để lau sàn cho mát, chứ một số nơi người ta chỉ quét thôi cũng được rồi” – 
chị rôm rả

“Trời nóng quá chừng, chị đứng ké chỗ máy lạnh tí nhé” - Chị cười cười, xoay người đón hơi gió từ 
máy lạnh để cảm thấy dễ chịu hơn.

16 giờ chiều, chị thu dọn vệ sinh lần nữa trước khi ra về.

Cứ như vậy, trong suốt 13 năm qua, từ thứ Hai đến thứ Bảy, dù nắng gắt hay mưa dầm, với những 
công việc bình thường nhưng con người thầm lặng ấy đã góp phần không nhỏ tạo nên bộ mặt 
xanh, sạch, đẹp cho Ngân hàng và đem đến không gian làm việc sạch sẽ, thoáng mát cho chúng 
tôi.

Một lần nữa, rất cám ơn chị Ngô Thị Nga – Một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tổng 
thể của KienlongBank Trà Vinh.
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“Sếp tôi” 

Anh Nguyễn Hoài Vũ Linh

Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể là một người 
truyền cảm hứng, chỉ cần mình có đủ nhiệt huyết, 
năng lượng tích cực để lan tỏa những giá trị tốt đẹp 
với mọi người xung quanh, làm cho cuộc sống trở 
nên ý nghĩa hơn. Và người truyền cảm hứng giúp tôi 
có những thay đổi tư duy trong công việc và cuộc 
sống – đó chính là vị thuyền trưởng của chúng tôi 
“Sếp Linh”.

Tháng 1 năm 2022, sau khi kết thúc 4 năm đại học 
tôi bén duyên với KienlongBank Ngã Bảy”. Ở đây có 
một người lãnh đạo tài giỏi, luôn truyền cảm hứng 
và đặt niềm tin để chúng tôi tự tin phát huy được hết 
năng lực của mình. Ở đây có những anh chị đồng 
nghiệp thân thiện, nhiệt tình và dễ mến, tận tình 
hướng dẫn và hỗ trợ tôi.

Tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc về lần đầu được tiếp 
xúc với người lãnh đạo của mình, không còn khoảng 
cách giữa “Sếp và nhân viên”, chỉ còn lại sự chân 
tình, ấm áp với những chia sẻ thân tình đã giúp tôi 
được mở mang tầm mắt và hiểu biết hơn rất nhiều. 
Trong công việc Sếp luôn nghiêm khắc, nhưng chúng 
tôi lại cảm ơn những lúc nghiêm khắc ấy giúp cả 
nhóm nghiêm túc, trưởng thành và đạt thành tích 
tốt nhất. Những khi công việc không thuận lợi, Sếp 
không bao giờ nặng nhẹ nhân viên mà chia sẻ nhẹ 
nhàng. Chúng tôi biết rằng, Sếp phải đối mặt với 

nhiều áp lực, mỗi lần nhìn khuôn mặt trầm tư suy nghĩ 
ấy thì càng khiến chúng tôi hiểu mình phải làm gì phải 
nỗ lực như thế nào?

Lối nói chuyện hay, đầy chân thành và thuyết phục 
trong những lời phát biểu và chia sẻ của Sếp đều làm 
cho chúng tôi bị cuốn hút và lắng đọng trong từng suy 
nghĩ của mình. Từ đó, chúng tôi càng hiểu rõ về trách 
nhiệm của mình, trau dồi và hoàn thiện bản thân tốt 
hơn từng ngày. Bên cạnh nể phục sự tài giỏi, bản lĩnh 
và tính chuyên nghiệp trong công việc của Sếp, tôi còn 
thấy vị Sếp này là một người sống rất mực tình cảm, 
nhiệt tình, quan tâm tới mọi người. Và nhất là cách Sếp 
Linh truyền cảm hứng, động viên nhân viên của mình. 
Tất cả những điều đó đã làm tôi càng thêm khâm 
phục và hiểu hơn về vai trò và tầm vóc của người thủ 
lĩnh trong thị trường khốc liệt này.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ những lời nói, hành 
động của Sếp để trau dồi kỹ năng – thái độ trong công 
việc, cách ứng xử trong cuộc sống để hoàn thiện bản 
thân hơn và tôi sẽ mãi mãi trân trọng những điều đó.

Xin kính chúc Sếp Linh thật nhiều sức khoẻ, luôn giữ 
vững và thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết để xây dựng 
Đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Chị Trần Thị Thúy Kiều – Nhân viên Tư vấn khách 
hàng KienlongBank Ngã Bảy

Anh Nguyễn Hoài Vũ Linh (bìa trái hàng đầu) chụp ảnh cùng 
CBNV tại đơn vị

Anh Vương Hải Minh - Phó GĐ KienlongBank 
Cam Ranh

Anh Nguyễn Trường Lập đội mũ trắng ở giữa và tập thể CBNV KienlongBank Cam Ranh

Hai tấm bằng Vinh danh từ Tổng Giám Đốc về “Đơn vị 
Kinh doanh xuất sắc năm 2021”, “Đơn vị vượt kế hoạch 
lợi nhuận 2021” được treo trang trọng trên tường nối 
tiếp niềm tự hào của toàn thể CBNV KienlongBank Cam 
Ranh. Thêm động lực phấn đấu KPI quý I đơn vị đạt A** 
cùng nhiều thành tích về bảo hiểm nhân thọ, dư nợ tín 
dụng, …Để đạt kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực triển khai 
các giải pháp của Ngân Hàng, còn có sự đóng góp 
không nhỏ của CBNV tại Đơn vị. Gương mặt đại diện là 
Anh Nguyễn Trường Lập -  Nhân viên tín dụng với 3 năm 
gắn bó cùng mái nhà KienlongBank. 

Trường Lập luôn tự tin giao tiếp, ân cần vui tươi với 
khách hàng và đồng nghiệp. Lập biết cách quản lý thời 
gian và sắp xếp công việc hiệu quả. Và chính điểm khác 
biệt này đã giúp Lập luôn chủ động trong công việc. Mỗi 
ngày, Lập đều lên một kế hoạch công việc cho ngày mới 
để qua đó xác định được mục tiêu lớn – nhỏ, ưu tiên tận 
dụng mục tiêu để giải quyết công việc tối đa năng suất.

Bên cạnh đóng góp vào thành tích đơn vị, Lập còn là 
một thành viên năng nổ “Làm hết sức, chơi hết mình”, 

luôn đồng hành cùng các hoạt động của Đơn vị. 

Chia sẻ về nhiệt huyết công việc, Lập nói: “Không 
có bí mật nào để thành công. Đó là kết quả của 
sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất 
bại - Collin Powell”.

Tôi thấy ở Lập lòng nhiệt huyết trong công việc, 
một tố chất mà bất cứ lãnh đạo nào cũng mong 
muốn từ nhân viên của mình. 

Với những gì đã đạt được tôi mong Lập luôn giữ 
nhiệt huyết, chúc Lập nâng cao thương hiệu 
bản thân, đạt nhiều thành tựu trong công việc 
và cuộc sống. 

Gương mặt tiêu biểu của Đơn vị

Anh Nguyễn Trường Lập 
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Năm 2017, là cô sinh viên mới ra 
trường, Hương Quỳnh đã thử sức 
ở nhiều môi trường làm việc khác 
nhau, và như một cái duyên cô 

bạn đã chọn KienlongBank Phú Yên để 
gắn bó. Bắt đầu là khoảng thời gian vô 
cùng khó khăn, dặn lòng phải vượt qua 
mọi thử thách của công việc, có quá 
nhiều thứ mới mẻ cần học hỏi nhưng bản 
thân lúc đầu lại chưa thực sự hòa nhập 
được, rồi với sự giúp đỡ nhiệt tình của 
các anh chị đồng nghiệp mà cô bạn đã 
dần quen với công việc. 

Ở xã hội hiện đại, mỗi chúng ta phải 
biết cách thích nghi với cuộc sống cạnh  
tranh khắc nghiệt. Bởi, trong môi trường 
làm việc năng động và cạnh tranh như 
ngành ngân hàng chắc chắn không 
tránh khỏi những khó khăn, áp lực công 
việc nhưng bên cạnh đó là niềm vui, là 
ước vọng tuổi trẻ với công việc của mình. 
Nhiều lần bị khách hàng từ chối, nhiều 
vị khách còn nghi ngờ về sản phẩm hay 
những khách hàng còn lạ lẫm với các 
dịch vụ mà mình đang giới thiệu… Quỳnh 
không nản lòng mà lấy khó khăn làm 
động lực, lấy sự hài lòng khách hàng làm 
mục tiêu để cố gắng. Suốt quá trình mải 
miết với kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu 
xoay quanh Quỳnh là những câu chuyện, 
những trải lòng gắn bó cùng khách hàng 
của mình. Và sau cùng kết quả cô bạn là 
nhân sự xuất sắc của KienlongBank Phú 
Yên trong nhiều năm liền. 

Trích lời Hương Quỳnh chia sẻ: “Tôi nghĩ 
rằng mình may mắn được làm việc tại 
KienlongBank Phú Yên, trong suốt chặng 
đường không quá dài, cũng không quá 
ngắn gần 5 năm gắn bó, tôi luôn cố 
gắng với khát khao và ước vọng”.

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc

Chị Nguyễn Thùy Bích Trâm – Nhân viên Tư vấn 
khách hàng KienlongBank Phú Yên

Thỉnh thoảng đọc đâu đó trên các diễn đàn, tôi 
hay gặp tâm sự của các bạn trẻ về Sếp nữ của 
mình. Có rất nhiều ý kiến khá gay gắt, tôi chợt 
mỉm cười, vì có thể các bạn còn trẻ mới đi làm, 

nên chưa hiểu hết những khó khăn mà một người lãnh 
đạo nữ phải gánh vác. May mắn thay, người lãnh đạo 
của tôi là người biết truyền cảm hứng và đặt niềm tin 
để chúng tôi làm việc và tự tin phát huy hết năng lực 
của bản thân.

Để trở thành một người lãnh đạo được mọi người yêu 
quý và kính phục không phải là điều dễ dàng đặc biệt 
là phụ nữ. Phụ nữ làm sếp là một hành trình không trải 
đầy hoa hồng!

Trong cùng một tổ chức, người phụ nữ muốn vươn lên vị 
trí lãnh đạo sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, vừa phải 
cân bằng giữa cuộc sống gia đình với sự nghiệp, mặt 
khác phải chứng tỏ được năng lực của mình không hề 
thua kém các đồng nghiệp nam. Trên thực tế, các cơ 
hội để vươn lên vị trí cấp cao thường được ưu tiên cho 
nam giới nhiều hơn, nên để đạt được cùng một vị trí, 
người phụ nữ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Vốn làm lãnh 
đạo đã khó, mà nhất là đối với ngành kinh doanh rủi 
ro như ngân hàng, là phái nữ thì lại càng khó hơn và 
áp lực hơn gấp nhiều lần, vì mỗi quyết định của họ đều 
có sức ảnh hưởng đến nhân viên, đối tác, khách hàng.

Khi tiếp xúc với chị, mọi người đặc biệt ấn tượng với 
khả năng giao tiếp của chị. Với kinh nghiệm 16 năm làm 
ngành ngân hàng, ở chị có khí chất và phong cách làm 
việc chuyên nghiệp, khiến người đối diện “tâm phục 
khẩu phục”. 

Vừa nể phục sự tài giỏi, uyên thâm và tính chuyên  
nghiệp trong công việc của chị Chung, tôi còn thấy ở 

Chị Hoàng Thị Phương Minh – Nhân viên 
hành chính KienlongBank Đồng Nai

Người truyền cảm hứng cho 
phụ nữ thời hiện đại

Chị Hà Thị Chung 

chị là một người sống rất mực tình cảm, nhiệt 
thành với mọi người. Nhất là cách chị truyền 
cảm hứng, động viên nhân viên của mình bằng 
tất cả sự chân thành của chị. Riêng gia đình tôi 
thật sự xúc động khi đợt dịch Covid- 19 căng 
thẳng năm 2021, xóm tôi ở bị phong tỏa, sau 
giờ đi làm về, chị đã lái xe đến tiếp lương thực 
cho gia đình tôi. Đến khi cả cơ quan có đến 
10 người bị nhiễm Covid-19 ở đợt đầu tiên sau 
khi hết lệnh phong tỏa, chị đã thăm hỏi, động 
viên từng người. Chị luôn quan tâm, lo lắng, 
hỗ trợ kịp thời khi gia đình có người thân ốm 
đau hoặc hiếu hỉ. Khi thành viên nào gặp khó 
khăn trong công việc hay trong cuộc sống, chỉ 
cần chị biết là mọi việc có thể được giải quyết 
gọn gàng. 

Chị luôn năng động trong mọi hoạt động, 
chương trình thi đua do Ngân hàng phát 
động, chị là người nằm Top đầu trong Bán Trái 
phiếu, cũng là người có số huy động cao nhất 
Đơn vị. Đặc biệt, tháng 9/2021 chị được nhận 
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt 
Nam của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam trao tặng.

Một người phụ nữ thành đạt, là tấm gương 
cho rất nhiều người học hỏi: “Hoài bão, nỗ lực, 
quyết tâm và biết nắm bắt thời cơ chính là bí 
quyết thành công của người phụ nữ thời hiện 
đại. Luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình 
và bản thân, để nâng cao giá trị của chính 
mình” là châm ngôn sống của chị. 

Cảm ơn chị - người đã truyền cảm hứng trong 
công việc và trong cuộc sống hàng ngày 
bằng tất cả sự nhiệt huyết, chân thành của 
mình đến toàn thể CBNV KienlongBank Đồng 
Nai. Kính chúc chị mãi xinh tươi, mạnh khỏe, để 
cùng Ban Lãnh đạo KienlongBank Đồng Nai 
hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, phát 
triển mạnh mẽ, bền vững và thành công hơn. 

Nguyễn Nữ Hương Quỳnh 
Cô gái sinh ra trên miền đất 
hoa vàng
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Chị Bùi Thanh Mai 
Giao dịch viên KienlongBank Bến Tre

Anh Nguyễn Duy Khanh - Nhân 
viên tín dụng KienlongBank 
Bến Tre là một tấm gương sáng 

về người cán bộ nhân viên tiêu biểu 
tại Đơn vị.

Gia nhập vào KienlongBank từ năm 
2017, anh Khanh xem KienlongBank 
như ngôi nhà thứ hai của mình, nơi 
mang đến cho anh những cung bậc 
cảm xúc trong suốt quá trình làm 
việc, nơi mà các anh chị em đồng 
nghiệp luôn đoàn kết cùng nhau, cố 
gắng hết mình vì sự phát triển chung 
của KienlongBank.

Nghiệp vụ ngân hàng luôn chứa 
đựng nhiều rủi ro. Do đó người làm 
trong lĩnh vực ngân hàng, bên cạnh 
việc am hiểu chuyên môn nghiệp 
vụ còn phải hội tụ đủ những chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp, đó là tính 
tuân thủ, sự cẩn trọng, sự liêm chính, 
sự tận tâm và chuyên cần, tính chủ 
động, sáng tạo, thích ứng và ý thức 
bảo mật thông tin. Ở anh Nguyễn 
Duy Khanh, có đầy đủ những điều đó, 
những yêu tố này lại đan xen, gắn 
chặt vào nhau, giúp anh hoàn thành 
công việc với hiệu suất và hiệu quả 
cao nhất. Cũng chính vì vậy mà anh 
luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp 
trên và sự yêu quý, tôn trọng từ đồng 
nghiệp. Với tình yêu, sự đam mê với 
nghề và những cố gắng, nỗ lực không 
ngừng nghỉ, năm 2020, anh đạt giải 
thưởng “Top 10 Nhân viên tín dụng 
phát triển thẻ KienlongBank JCB tốt 
nhất 9 tháng đầu năm 2020”.

Tấm gương CBNV tiêu biểu của KienlongBank Bến Tre

Anh Nguyễn Duy Khanh 

Là nhân viên tín dụng, anh luôn gương mẫu trong 
việc chấp hành những nội quy, quy định của pháp 
luật và KienlongBank, tiên phong đi đầu trong 
việc thực hành nói đi đôi với làm. Công việc luôn 
được anh sắp xếp một cách rõ ràng, khoa học. Khi 
phát sinh vấn đề trong quá trình làm việc, anh đều 
đưa ra hướng xử lý, giải quyết linh hoạt, hợp tình, 
hợp lý. Công việc dù khó khăn đến đâu cũng được 
anh dùng tâm yêu thương, tài quản lý để tháo gỡ.

Trong cuộc sống, anh luôn giữ gìn lối sống giản 
dị, thân thiện, hòa nhã, quan tâm chu đáo đến 
mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, anh cũng 
thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh 

xã hội khi có thời gian, góp phần quảng bá cho 
hình ảnh của KienlongBank. Được làm việc cùng 
anh, tôi học tập được ở anh rất nhiều điều, kể cả 
trong công việc và trong cuộc sống. Đây là những 
bài học vô giá, giúp tôi trở nên chín chắn, trưởng 
thành hơn mỗi ngày.

Sau nhiều năm gắn bó với KienlongBank, anh 
Nguyễn Duy Khanh đã trở thành tấm gương sáng 
về cán bộ, nhân viên ngân hàng, tiêu biểu cho 
hình ảnh người lao động luôn cống hiến hết mình 
cho sự phát triển của KienlongBank nói chung và 
KienlongBank Bến Tre nói riêng.

Tự bao giờ chẳng biết nữa, mái nhà KienlongBank “đã 
hóa tâm hồn” và trở thành một phần trong tôi - nơi lưu 
giữ những ký ức đẹp đẽ mà có lẽ dù bao nhiêu năm trôi 
qua đi nữa tôi vẫn sẽ mãi nhớ như in.

Tôi - một cô gái với khởi đầu từ nghề giáo viên, với 
những đam mê cống hiến cho ngành giáo dục và sẽ 
chẳng có gì đặc biệt nếu như không có một thay đổi 
khi bất ngờ tôi chuyển sang một công việc trái ngành. 
Tôi thường nghe người ta nói rằng “nghề chọn mình chứ 
mình không chọn nghề” có lẽ người ta nói đúng thật 
ít ra là đối với tôi… Một cánh cửa mới mở ra với những 
điều mới mẻ và xa lạ, tôi như bắt đầu lại mọi thứ và tập 
thích nghi với một môi trường làm việc mới. Từ một cô 
giáo viên, mỗi ngày chỉ soạn giáo án, lên lớp giảng bài 
và tiếp xúc với học trò là chủ yếu, thì nay, lại tập làm 
quen với công việc của một cô nhân viên Chăm sóc 
khách hàng.

Khoảng thời gian đầu tôi gặp khó khăn về cách giao 
tiếp với khách hàng, do tính chất công việc mới mẻ 
cũng như phải tập thích nghi, làm quen với môi trường 
làm việc hoàn toàn xa lạ. Có những khoảng thời gian 
tôi áp lực cùng cực và tưởng chừng như muốn từ bỏ tất 
cả. Nhưng được sự động viên từ gia đình, từ bạn bè và 
đặc biệt là sự giúp đỡ của những Anh/Chị đồng nghiệp 
tôi đã dần vượt qua những khó khăn, những rào cản từ 
công việc trái ngành tưởng chừng như không thể.

Dần dần tôi làm quen và thích nghi với công việc hiện 
tại. Trong quá trình làm việc, cũng không ít lần tôi nhận 
được những ý kiến trái chiều, những ý kiến tiêu cực 
nhưng được sự quan tâm, an ủi, động viên và sự hỗ trợ 
nhiệt tình từ những người đồng nghiệp thật sự tốt và 
cấp trên công tâm, tôi dần hoàn thiện và tự nhủ với 
lòng mình phải cố gắng hoàn thành tốt những công 
việc được giao và không ngừng học hỏi để nâng cao 
nghiệp vụ. Và chính nơi đây tôi đã viết lên rất nhiều 
những kỉ niệm, buồn có vui có nhưng tôi rất trân quý 
và tự hào vì thanh xuân của tôi được dệt lên từ những 
mảnh ghép cuộc sống đa sắc màu.

Giờ đây, KienlongBank như ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ 
những ký ức, những kỉ niệm đẹp đẽ. Từ suy nghĩ sẽ từ bỏ 
công việc ngân hàng vì áp lực và nghĩ bản thân mình 
không phù hợp, thì nay tôi đã gắn bó với KienlongBank 
được hơn hai năm. Cảm ơn KienlongBank, nơi đã tạo ra 
những giá trị cuộc sống tươi đẹp cho hàng nghìn người 
và là nơi để tôi luôn không ngừng cố gắng và cống 
hiến. Cảm ơn KienlongBank, nơi cho tôi tất cả!

Chị Nguyễn Thùy Trang – Nhân viên Tư vấn 
khách hàng KienlongBank An Biên

Tháng năm thanh xuân của mỗi người giống 
như cơn gió mùa hạ, dù có ồn ào tưới mát một 
khoảng trời, làm tươi mát những cằn cỗi sau 
bao ngày nóng bức, héo khô thì cũng chỉ được 
một khoảng, chẳng thể kéo dài đến mãi mãi. 
Có người ví von rằng, “thanh xuân” giống 
như một cơn mưa rào, dù có cảm lạnh vì ướt 
mưa, nhưng ai cũng muốn đắm mình trong 
cơn mưa ấy một lần nữa. Và có lẽ đối với tôi 
thanh xuân đã hằn sâu trong ký ức gói trọn 
những kỉ niệm của mình trong mái nhà mang 
tên KienlongBank.
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Trần Thị Ngọc Trang – Nhân viên Thủ quỹ tại Ngân hàng 
Kiên Long - Phòng Giao dịch Vĩnh Hải là chức danh của 
tôi. Bốn năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, thời 
gian tuy không quá dài nhưng công việc đã rèn luyện 
sự tỉ mỉ và tính cẩn thận cho tôi rất nhiều. Môi trường 
làm việc năng động và chuyên nghiệp cùng với sự thân 
thiện của đồng nghiệp đã phần nào thay đổi được con 
người tôi - từ một người nhút nhát ít nói đã trở nên tự 
tin, hòa đồng và mạnh dạn trong việc tiếp xúc khách 
hàng từ đó mang lại niềm vui, niềm tin cho khách hàng.

 Tôi còn nhớ ngày mới chập chững bước vào nghề vào 
cuối mỗi ngày tôi luôn chờ đợi xem kiểm quỹ đã cân 
chưa? Nếu quỹ cân, thì chúc mừng! Bạn đã kết thúc 
một ngày làm việc êm đẹp. Nhưng nếu không may, tiền 
bị lệch thì cảm giác nghẹt thở như bạn đang xem đến 
đoạn gây cấn nhất của một bộ phim hành động, tim 
bạn đập nhanh nhưng mắt vẫn căng ra tìm tiền. Sau 
một hồi chiến đấu, quỹ vẫn chưa cân, bạn cầu cứu các 
“bậc tiền bối” bên cạnh tìm giúp mình, đến đây thì đúng 
như đang xem phim hay mà lại đến đoạn quảng cáo và 
nếu bạn muốn biết kết quả thì phải chậm rãi nhìn các 

Nụ cười của khách 
hàng cũng là niềm vui 
của tôi

“bác” soi tiền của mình. Chỉ giây phút cuối ngày 
thôi, bạn sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: 
hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, thất vọng, đôi khi lại ngập 
tràn hy vọng với những cảm xúc hạnh phúc đến 
vỡ òa.

Sự cầu tiến và ham học hỏi của mỗi thành viên 
trong Ngân hàng đã tạo một môi trường luôn làm 
bản thân tôi không ngừng nỗ lực. Tuy vậy đây 
cũng là một môi trường áp lực giống như một ngôi 
nhà có nhiều thành viên. Mỗi thành viên có cá tính 
và suy nghĩ khác nhau nên khi làm việc cùng nhau 
bản thân vừa phải thể hiện chính kiến nhưng đồng 
thời cũng phải dung hòa trong cách ứng xử để 
công việc luôn hoàn thành một cách có hiệu quả 
nhất.

Nhưng đặc biệt hơn, điều to lớn nhất tôi có được 
là những anh chị đồng nghiệp thân thiết, luôn luôn 
giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong công việc, đó là điều tôi 
không thể nào quên được và nó sẽ là một phần 
trong cuộc sống của tôi. 

Cảm ơn anh Đạt vừa là một người Sếp, vừa là một 
người anh nghiêm túc trong công việc nhưng luôn 
nhiệt tình, người Sếp mà em luôn ngưỡng mộ, trân 
quý khi được làm nhân viên của Sếp.

Em cảm ơn chị Hiếu, người chị em cứ ngỡ như 
“chị ruột”, luôn luôn quan tâm, chỉ bảo em trong 
công việc, không một chút phàn nàn, không chút 
bực mình. Người răn dạy em hết chuyện này đến 
chuyện khác, cho em nghe những bài học này đến 
bài học khác, để em vững chắc và sống tốt hơn.

Em cảm ơn chị Vân Anh, những lần chị thẳng thắn, 
chị kể chuyện, hài hước quan tâm và góp ý cho 
em, em thật sự rất quý chị.

Và những người chị người em đồng nghiệp cũng 
rất thân thương, trìu mến và giúp đỡ tôi trong 
công việc.

Cứ thế thời gian trôi qua gần 4 năm… Bốn năm 
làm việc tại đây, tôi không nghĩ rằng mình lại được 
nhận nhiều đến thế, nhận kiến thức, nhận được 
những kĩ năng sống và làm việc vô cùng quý giá, 
và hơn thế nữa là có những người đồng nghiệp như 
người thân trong gia đình, buồn vui chia sẻ cùng 
nhau. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã 
hóa tâm hồn”, hãy thật sự trân trọng những gì mà 
mỗi bản thân chúng ta đang có. Trân trọng thôi 
có lẽ chưa đủ mà hãy thực sự nỗ lực mỗi ngày. Có 
thể là mệt mỏi đó, áp lực đó nhưng rồi chúng ta sẽ 
nhận được những thành quả xứng đáng.  Điều mà 
tôi và rất nhiều banker đều tự hào chính là những 
mối quan hệ làm nên hai chữ “KHÁCH HÀNG”. Thật 
hạnh phúc khi được phục vụ khách hàng, nụ cười 
của khách hàng cũng là niềm vui cuả tôi. Được 
khách hàng yêu quý, tin tưởng, ủng hộ chính là 
động lực để tôi thêm yêu nghề, thêm yêu hai tiếng 
“NGÂN HÀNG”.

Chị Trần Thị Ngọc Trang – Nhân viên Thủ quỹ 
KienlongBank Vĩnh Hải

Tháng năm về
Sức trẻ lại ra quân
Màu áo xanh 
Khắp nẻo đường xuôi ngược 
Đèn vàng đỏ 
Những tiếng còi náo nhiệt
Banker mình
Mang khách về Kiên Long
CASA đó
CIF mới huy động vốn
Thẻ tín dụng
Bảo hiểm trái phiếu mời
Tháng Năm về 
Cái nắng vàng rực rỡ
Màu hoa phượng
Đỏ cả một con đường
Thương lưng anh
Mồ hôi giữa trời rộng
Mang ưu đãi
Tín dụng đến khách hàng
Cô gái nhỏ
Hừng hực nhiệt sức trẻ
Cháy hết mình
Với một niềm đam mê
Tháng Năm về
Màu vàng thắm cánh đồng
Lúa trổ bông

Với niềm vui của mẹ
Giọng ba cười
Khàn cả giấc mơ tôi
Tôi muốn giữ
Trọn tháng Năm mùa hạ
Mùa của nắng của gió
Sự vất vả hi sinh
Thêm trân trọng
Những chai sần chai sạn
Để tôi thêm
Sức mạnh cống hiến đời
Mang niềm tin
Hoạt động vì cộng đồng
Với thông điệp
Luôn “Sẵn lòng chia sẽ”
Cho cuộc sống
Ý nghĩa tươi đẹp hơn.

Chị Nguyễn Nữ Hương Quỳnh – Giao dịch viên 
KienlongBank Phú Yên
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Nguồn: tổng hợp từ baodansinh.vn

Tôi luôn tin vào ước mơ của chính 
mình
Tin tưởng vào bản thân là tất cả những điều bạn 
cần làm nếu như muốn gặt hái thành công. Hãy 
nhớ rằng, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể 
được kiểm soát dù đôi khi, việc đó chẳng hề dễ 
dàng.

Thái độ này sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh, tự tin 
vào chính mình. Hãy mạnh dạn sống thật với bản 
thân và theo đuổi đam mê hết mình. Chỉ có như 
vậy, hành trình chạm đến ước mơ mới có thể nhanh 
chóng trở thành sự thật được. Hãy nhớ rằng, 
những điều tốt đẹp chỉ đến một khi bạn tin chắc 
nó có thể xảy ra.

Tôi luôn cố gắng hết mình mỗi 
ngày
Cuộc sống luôn là những lựa chọn. Sẽ chẳng có 
vấn đề gì nếu bạn muốn thực hiện những điều nhỏ 
nhặt hay lớn lao, chỉ cần nhớ rằng điều quan trọng 
nhất chính là biết nỗ lực, cố gắng hết mình với 
công việc.

Thành công không ở ngay trước mắt hay có thể 
lặp lại nhiều lần, cho nên hãy nhắc nhở bản thân 
luôn nỗ lực, cố gắng hết mình mỗi ngày để có thể 
hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bên cạnh 
đó, bạn cũng có thể học hỏi, đứng lên từ những sai 
lầm, vấp ngã. Đó chính là những bài học tuyệt vời 
nhất trong cuộc sống.

Dù có trải qua ngày tồi tệ thì cũng hãy trân trọng 
bản thân vì đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình khi 
làm việc.

Mỗi người trong chúng ta đều chính là người bạn quan trọng 
nhất của cuộc đời mình. Vì thế, bất cứ hành động, suy nghĩ 
nào, dù nhỏ, thì cũng đều có sức ảnh hưởng nhất định đến 
tâm trí. Hãy học cách yêu thương bản thân bằng việc luôn 
suy nghĩ về những điều tích cực trong cuộc sống. Xin giới 
thiệu 07 phương châm mà bạn cần tự nhủ thầm mỗi ngày để 

tự giúp mình tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Điều bạn phải nhắc nhở bản 
thân mỗi ngày để sống vui hơn

Tôi yêu bản thân vì được là chính 
mình
Lần kế tiếp khi nhìn vào gương, hãy dành ra vài 
phút để nhìn vào chính đôi mắt mình và nói lên rằng 
“Tôi yêu bạn”. Hãy tự nhủ với bản thân rằng bạn 
yêu tất cả những điều không hoàn hảo vì nó chính 
là mảnh ghép góp phần tạo nên cá tính, con người 
thật sự trong bạn.

Đừng trông đợi tình yêu từ mọi người nếu như bạn 
không biết yêu thương chính bản thân mình trước. 
Khi bắt đầu thực hiện được điều đó, trái tim sẽ trở 
nên rộng mở hơn để sẵn sàng đón nhận tình yêu, sự 
trân trọng từ tất cả mọi người.

Tôi chịu trách nhiệm về hạnh phúc 
của chính mình
Không một ai có thể lập tức chạy đến ngay bên cạnh 
rồi sau đó lại biến bạn trở thành người tích cực, luôn 
cảm thấy hài lòng hơn về cuộc sống được, vì bạn chính 
là người phải tự chịu trách nhiệm cho niềm hạnh phúc 
của chính mình.

Hãy tỉnh táo nhận ra giá trị bên trong con người bạn 
và nên cảm thấy hài lòng với điều đó. Đây chính là chìa 
khóa để tạo nên niềm hạnh phúc thật sự.

Tôi chịu trách nhiệm 100% cho cuộc 
sống của mình
Cũng giống như quan điểm về việc tự chịu trách nhiệm 
cho hạnh phúc bản thân, bạn cần phải chịu trách 
nhiệm cho những hành động mà mình đã gây ra. Viêc 
than phiền khi không hài lòng chỉ khiến tình hình trở 
nên tồi tệ hơn mà thôi.

Vì thế, khi gặp chuyện không may, hãy cố gắng gạt 
bỏ tất cả những điều đó qua một bên mà bước tiếp 
cuộc đời còn nhiều điều tuyệt vời hơn đang chờ đợi ở 
phía trước.

Điều tốt nhất vẫn chưa đến
Điều này thật sự sẽ tạo ra nguồn cảm hứng to lớn nếu 
như bạn có thể tự nhủ thầm với bản thân mỗi ngày. 
Hãy tin rằng, nếu như hôm nay không giống như những 
gì mong đợi, thì chắc chắn ngày mai sẽ trở nên tốt 
đẹp, mang lại nhiều cơ hội mới mẻ hơn. Với chiều 
hướng suy nghĩ tích cực như vậy, cuộc sống sẽ luôn 
mới mẻ, vui tươi.

Biết ơn mỗi ngày
Hãy học cách trân trọng, biết ơn mỗi ngày trôi qua 
trong cuộc sống. Nếu không thể thay đổi những điều 
đã xảy ra với mình, nên thay đổi thái độ khi đối mặt với 
điều đó. Đồng thời, cần biết trân trọng những điều tốt 
đẹp nhỏ bé mà cuộc sống ban tặng mỗi ngày. Điều 
đó sẽ tạo nên động lực to lớn, giúp bạn cống hiến trọn 
vẹn hết mình, tận hưởng cuộc sống.

CUỘC SỐNG MUÔN MÀUCUỘC SỐNG MUÔN MÀU
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Phòng Marketing sưu tầm – tổng hợp

Tài chính Ngân hàng
Một vài mẩu truyện hài hước sẽ giúp bạn giải tỏa được những căng thẳng, mệt mỏi, cười vui 
vẻ hơn. Cùng KienlongBank thư giãn và tạo nên nguồn năng lượng tích cực bạn nhé!

Nỗi lo nặng kí

Bi kịch thu và chi

Một thanh niên tìm đến địa chỉ rao vặt “Cơ hội nghìn năm có một”, được diện 
kiến một nhân vật đầy ưu tư. Người ấy giải thích:
– Công việc của anh sẽ là gánh vác mọi lo toan của tôi.
– Việc này không dễ! Ông sẽ trả tôi bao nhiêu?
– 20.000 USD để làm mọi nỗi lo của tôi thành nỗi lo của chính anh.
– Tôi sẽ bắt đầu lo cho ông việc gì?
– Kiếm 40.000 USD!

Giám đốc xí nghiệp hỏi một nhân viên về việc anh ta chi tiêu số tiền lương 
như thế nào.
– Rất đơn giản, thưa ông – người nhân viên trả lời – 70% để ăn, 10% thuê nhà, 
10% điện nước, 20% quần áo, 10% giải trí và 20% cho tất cả các khoản còn lại.
– Ủa, cộng cả thảy lên tới 140% rồi – giám đốc ngạc nhiên.
– Chính thế – người nhân viên thở hắt ra – bi kịch gia đình là ở chỗ đó.

- Chàng: Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Nàng: Em đã qua 29 mùa “Báo cáo tài 
chính”. Còn anh?
- Chàng: Anh 35 năm hàng tồn!
- Nàng: Thế “tồn kho” trải qua mấy đời 
“thủ kho” rồi hở anh?
- Chàng: ????? ... tròn mắt.
- Nàng: Thế giờ anh định “thanh lý” bao 
nhiêu ạ? 
- Chàng: Anh “thanh lý” rẻ lắm. Em “ra giá” 
đi. Anh còn lo liệu.
- Nàng:  Đều hàng “thanh lý” cả. Giá 
ngang nhau cho dễ “định khoản”…

Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng 
ngày cuối tuần. Khi anh ta đang đi thì gặp người 
gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường, 
anh đã tiến đến và hỏi giá. Người bán hàng 
rong trả lời: “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”.
Vị khách không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng 
để mua 1 chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong 
anh ta rất đắc ý cười lớn nói với người bán hàng 
rong: “Ông có thấy không, tôi chỉ trả 9 đồng đã 
mua được 3 chai sữa!”
Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười 
và thầm nghĩ: “Hay thật! Từ khi áp dụng phương 
pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán 
được 3 chai sữa”.

Nuốt không nổi
Một phụ nữ đoạt giải nhất trong cuộc thi ăn kiêng năm vừa qua, đầu năm nay nhà 
báo tới phỏng vấn:
– Thưa bà, được biết bà vẫn ăn đều đặn ngày 2 bữa chính, 1 bữa phụ, vậy bà có thể 
chia sẻ kinh nghiệm đoạt giải được không ạ?
– Được chứ! Bí quyết để đoạt giải đúng và lúc có chương trình thời sự…
– Tại sao vậy, thưa bà?
– Lúc đó, nghe toàn chương trình: Giá xăng, giá vàng, giá lương thực thực phẩm, 
rau quả có hóa chất… thì tôi nghẹn ngào không nuốt nổi cơm.

Hàng thanh lý Người bán sữa bò rong
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