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Quý độc giả thân mến!

Năm 2018 đã đi qua được 1/2 chặng đường với không ít những thách thức nhưng chúng ta đã và
đang cùng nhau đi tới bằng sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Ban lãnh đạo và hơn 4.000 CB,
NV, CTV trên toàn hệ thống. Mỗi ngày qua đi được ví như những viên gạch được xây thêm, làm
vững vàng hơn, rộng lớn hơn và đẹp tươi hơn “Ngôi nhà chung Kienlongbank”. Đại hội đồng cổ
đông thường niên Kienlongbank năm 2018 đã diễn ra thành công vào ngày 26/4/2018, đánh
dấu mốc quan trọng thêm một chặng đường mới của Kienlongbank. Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đã được bầu chọn để dẫn dắt Kienlongbank tiếp tục phát triển
trong giai đoạn mới.
Với nội lực và khí thế mới, Ban biên tập kính chúc Kienlongbank tiếp tục chinh phục được mọi
thử thách để đạt được thành quả tốt nhất. Đặc biệt, là trong 06 tháng cuối năm 2018, Ngân hàng
sẽ đẩy nhanh tăng tốc, đột phá để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2018.
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BẠN ĐỒNG HÀNH

Ban biên tập Bản tin Kienlongbank kính chúc quý đối tác, quý khách hàng của Kienlongbank
nhiều thuận lợi, thành công trong kinh doanh; chúc toàn thể CB, NV, CTV Kienlongbank sức
khỏe, tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
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TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
ĐT: (0297) 386 9950 - Fax: (0297) 387 7538

BAN BIÊN TẬP
Trưởng ban: Trần Tuấn Anh
Phó ban: Nguyễn Thị Bảo Châu
Nội dung: Nguyễn Thị Bích Liên

THƯ TỪ, BÀI VIẾT XIN GỬI VỀ
Phòng Marketing (Lầu 6), số 117 – 119
Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
Điện thoại: (028) 3997 5779 (Số nội bộ: 666)
Email: banbientap@kienlongbank.com

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Trần Tuấn Anh

CÁC THÀNH VIÊN
Đỗ Thị Hồng
Trần Thị Thành
Huỳnh Tam Giang

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
Số: 940/GPXBBT STTTT, do Sở TT-TT
tỉnh Kiên Giang cấp ngày 04/10/2016

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
Nguyễn Thảo
Trần Lam
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In tại Công ty TNHH DV - TM - SX Bao bì
Tân Minh Thư
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Hội Đồng Quản Trị
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Chân thành cảm ơn sự cộng tác nội dung của các Anh/Chị và Đơn vị
Kienlongbank Buôn Hồ (Đắk Lắk)
Phạm Thu Đông – Giám đốc Kienlongbank Mỏ Cày Nam
Kienlongbank Cầu Giấy
Kienlongbank Đồng Nai
Kienlongbank Năm Căn

Bộ phận Quản lý rủi ro – TT Thẻ
Bộ phận Dịch vụ khách hàng – P.Marketing
Nguyễn Văn Điểm – Giám đốc Kienlongbank Cái Bè
Hà Thiên Tâm – Giám đốc Kienlongbank Lâm Đồng
Kienlongbank Khánh Hòa

BCH Công đoàn cơ sở Kienlongbank
Hứa Kim Liên – Nhân viên CSKH – P.HC-QT
Bùi Quốc Thịnh – Nhân viên CSKH – Kienlongbank Tân Châu
Bùi Thế Hiển – Nhân viên hành chánh – Kienlongbank Rạch Giá

Tống Khánh Chung – Giao dịch viên – Kienlongbank Phú Nhuận
Bùi Thị Lệ - Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ – Kienlongbank Hậu Giang
Nguyễn Thanh Nhàn – Giám đốc Kienlongbank Bến Cát

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.

www.kienlongbank.com
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THỊ TRƯỜNG
Các đồng chí thân mến!

Thư chúc mừng của

THỐNG ĐỐC NHNN
VN NHÂN KỶ NIỆM
67 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP NGÀNH
NGÂN HÀNG
( 6/5/1951 - 6/5/2018)

Thống đốc NHNN VN
Lê Minh Hưng đã gửi thư
chúc mừng tới các thế hệ
cán bộ, công chức, viên
chức đã và đang công tác
trong ngành Ngân hàng.
Kienlongbank trân trọng
đăng toàn văn bức thư.
6
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Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập ngành
Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2018),
thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam, tôi xin gửi tới các thế
hệ cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công
tác trong ngành Ngân hàng lời chúc mừng tốt đẹp
nhất!
Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, hệ
thống ngân hàng Việt Nam ngày càng lớn mạnh,
đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngành Ngân hàng đã nỗ lực
triển khai đồng bộ, toàn diện và hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ
giao, khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng
trong nền kinh tế. Chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ
giá được điều hành chủ động, linh hoạt, nhất quán
với mục tiêu kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế. Hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp
tục được củng cố, phát triển và đang được cơ cấu lại
theo đúng mục tiêu và lộ trình đề ra; công tác thanh
toán, cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế về
tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục đạt được kết
quả tích cực.
Những kết quả đạt được của ngành Ngân hàng
trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào
thành tựu chung của đất nước, được Đảng, Chính
phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm
2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong
việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện tốt
nhiệm vụ đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao,
với phương châm “chủ động, an toàn, linh hoạt,
hiệu quả”, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động ngành Ngân
hàng sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành,
nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng
hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng phát
triển, hội nhập với khu vực và quốc tế.
Chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khoẻ,
hạnh phúc và thành công!
Thân ái!

LÊ MINH HƯNG
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM

. Theo Thời Báo Ngân hàng

Doanh nghiệp Nhà nước mua xe
cũng phải qua đấu thầu

Quy định mới về khoản chi được
trừ và không được trừ khi tính
thuế TNDN

Là nội dung quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh
nghiệp, có hiệu lực từ 01/5/2018.
Cũng theo Nghị định, doanh nghiệp Nhà nước không được sử
dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc
đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; không được góp vốn, mua cổ
phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm… Đối với các dự án doanh
nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư đang triển khai hoặc xây dựng
dang dở được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.
Đối với doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu, phân phối điện, bán
buôn xăng dầu, vận tải đường sắt… sẽ không được Nhà nước
tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp kể từ thời
điểm 01/05/2018.

Theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC, doanh nghiệp không được
tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi
vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự
nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho
người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an
sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho
người lao động;
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi
tính thuế TNDN đối với: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực
tiếp cho người lao động. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên
không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm
tính thuế của doanh nghiệp.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

NHỮNG CHÍNH
SÁCH MỚI CÓ
HIỆU LỰC TỪ
THÁNG 5

Cấp bù chênh lệch lãi suất cho
vay mua nhà ở xã hội
Theo Quyết định 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội
theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, các khoản cho vay được ngân
sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đủ các
điều kiện:
- Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các
tổ chức tín dụng.
- Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng
mục đích.
- Là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch
lãi suất.
Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách Nhà nước cấp bù cho các
tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo chương trình nhà ở là
3%, áp dụng giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian được cấp bù chênh
lệch lãi suất bằng thời gian các khoản cho vay đối với khách hàng
vay vốn được quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/05/2018, áp dụng cho các
khoản giản ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.

Không có nợ xấu trong 3 năm
được cấp tín dụng vượt hạn mức
Theo Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, để được xem xét khoản cấp tín dụng vượt giới hạn, ngoài
việc đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng thì khách hàng phải
không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị
cấp tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả không quá 03 lần
vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo
tài chính năm…
Một số lĩnh vực như điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận
tải công cộng sẽ được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

Ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển công nghiệp hỗ trợ
Nội dung này được quy định tại Thông tư 29/2018/TT-BTC
hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát
triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT).
Theo đó, khi tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình
CNHT sẽ được hỗ trợ tối đa 100% một số khoản chi như: Chi xây
dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Chi giới thiệu, phổ biến một số quy
trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ tại Việt
Nam; Chi xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cho các doanh
nghiệp.
Thông tư 29/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/5/2018.
. Theo Sài Gòn Giải phóng

www.kienlongbank.com
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SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

KIENLONGBANK đặt mục tiêu lợi nhuận
405 tỷ đồng năm 2018
Ngày 26/4/2018, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank)
đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của cổ đông đại
diện cho 284.873.500 cổ phần, tương ứng với 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

RA MẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
KIENLONGBANK
NHIỆM KỲ MỚI 2018 - 2022

HĐCĐ cũng đã nhất trí bầu ra 08 thành viên
HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới
2018 - 2022 gồm:
Bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà
Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai
Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt thuộc thành
viên HĐQT; ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và
ông Đặng Minh Quân thuộc thành viên BKS.
Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022, các
thành viên đã thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo giữ chức vụ
Chủ tịch HĐQT; ông Mai Hữu Tín giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT,
ông Phạm Trần Duy Huyền giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT và
ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Quang cảnh phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank 2018

Tại Phiên họp, cổ đông đã thống nhất thông qua các báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh
doanh năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; phương
án tăng vốn điều lệ; bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2022 và một số nội
dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của cổ đông.
Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, Kienlongbank
đang thực hiện các lộ trình của phương án cơ cấu lại Ngân
hàng giai đoạn 2 (2016 – 2020). Sau thành công của chiến lược
phát triển 5 năm (giai đoạn 2013 – 2017), Kienlongbank đang
có mức tăng trưởng ổn định, lợi nhuận hợp lý, các chỉ số kinh
doanh đều đạt ở mức an toàn.
Năm 2017, Kienlongbank đã có sự chuyển mình mạnh mẽ khi
cổ phiếu Ngân hàng chính thức giao dịch trên sàn Upcom
(mã chứng khoán KLB), góp phần tăng cường tính minh bạch
thông tin, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu KLB cho các cổ
đông, từng bước thực hiện lộ trình đưa cổ phiếu KLB lên sàn
niêm yết chính thức trong thời gian tới

Lợi nhuận năm 2017 tăng 66,32%
Kết thúc năm 2017, Kienlongbank đã hoàn thành các chỉ tiêu
kinh doanh, tăng trưởng ấn tượng so với năm 2016: Tổng tài
sản đạt 37.327 tỷ đồng, tăng 22,58%; tổng huy động vốn đạt
33.152 tỷ đồng, tăng 25,73%; dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ
đồng, tăng 24,89%; lợi nhuận trước thuế đạt 252,19 tỷ đồng,
đạt 100,88% so với kế hoạch năm 2017; tỉ lệ nợ xấu giảm chỉ
còn 0,84%; cổ tức được chia bằng cổ phiếu tỷ lệ là 5% và phát
hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ
nguồn quỹ dự trữ bổ sung tăng vốn điều lệ là 3%. Các chỉ số an
toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của NHNN,
8
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nhiều sản phẩm dịch vụ và chương trình ưu đãi khách hàng
được triển khai hiệu quả, mạng lưới Chi nhánh, Phòng giao
dịch tiếp tục được mở rộng và đầu tư khang trang, đời sống
cán bộ, nhân viên không ngừng được cải thiện.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2018
tăng trưởng 60,59%

Ông Lê Khắc Gia Bảo sinh năm 1979, Thạc sỹ Quản trị kinh
doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành Kiểm toán và tài
chính - ngân hàng. Hơn 5 năm công tác tại Kienlongbank với vị trí
Trưởng Ban kiểm soát, ông Lê Khắc Gia Bảo đã có nhiều đóng góp
tích cực cho hoạt động của Ngân hàng giai đoạn 2013 - 2017.
Ông Mai Hữu Tín sinh năm 1969, Tiến sỹ Quản trị kinh doanh,
có nhiều kinh nghiệm quản trị, điều hành các doanh nghiệp
lớn trong nhiều lãnh vực hoạt động. Hiện là Phó chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2013 – 2017 và đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt
động Ngân hàng giai đoạn 2013 - 2017.

Ông Phạm Trần Duy Huyền, sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế, hơn
17 năm kinh nghiệm trong lãnh vực kế toán, tài chính, chứng
khoán, ngân hàng ... Hơn 5 năm công tác tại Kienlongbank với vị trí
Ủy viên thường trực HĐQT, đã có nhiều đóng góp tích cực trong
hoạt động Ngân hàng giai đoạn 2013 - 2017.
Tại phiên họp ĐHĐCĐ, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 –
2022 đã thống nhất 100% mời Ông Võ Quốc Thắng dành thời gian
tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ cho HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 nói riêng
và Ban điều hành cùng CB, NV, CTV Kienlongbank nói chung, với
vai trò - Cố vấn Kienlongbank. Trong phần phát biểu của mình,
Ông Võ Quốc Thắng bày tỏ tâm huyết với Kienlongbank và nhận
lời mời làm Cố vấn, khẳng định tiếp tục gắn bó với Kienlongbank
trong vai trò mới.
Kienlongbank hiện có nền tảng vững chắc với nguồn nhân
lực và đội ngũ lãnh đạo, cấp quản lý giàu kinh nghiệm, giỏi
chuyên môn, cùng hơn 4.000 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên
chuyên nghiệp, tận tâm; sản phẩm dịch vụ đa dạng, hiện
đại; hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước; phát huy lợi thế
am hiểu thị trường và hiểu rõ khách hàng, tập trung tiềm lực
vào phân khúc bán lẻ, khách hàng cá nhân và khu vực nông
thôn. Kienlongbank tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh
doanh năm 2018, sớm đưa Kienlongbank trở thành một trong 15
ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian gần nhất.
. Kienlongbank

Với những kết quả khả quan trong năm 2017, ĐHĐCĐ đã
thống nhất chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank
trong năm 2018. Gồm: Tổng tài sản đạt 44.000 tỷ đồng,
tăng 17,88%; tổng huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng, tăng
19,15%; dư nợ cấp tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng, tăng 22,36%;
lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng 60,59%; Tỷ lệ nợ
xấu kiểm soát dưới 2,5%; Cổ tức dự kiến 8%. Bên cạnh đó,
Kienlongbank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và khai trương
thêm 17 Chi nhánh, Phòng giao dịch, nâng tổng số 134 điểm
giao dịch của Kienlongbank tại 28 tỉnh, thành trong cả nước.
ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ
3.000 tỷ đồng lên 3.236,96 tỷ đồng thông qua việc phát hành
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ phần vốn tăng từ
phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư
vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung
nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời.
Kết thúc Quý I/2018, tình hình hoạt động kinh doanh của
Kienlongbank đã đạt được những thành quả đáng kể: tổng
tài sản hợp nhất đạt 39.395 tỷ đồng (tăng 5,54 % so với 2017);
tổng huy động vốn hợp nhất đạt 35.095 tỷ đồng (tăng 5,86%
so với 2017); dư nợ cấp tín dụng đạt 26.386 tỷ đồng (tăng
6,89 % so với 2017); lợi nhuận hợp nhất đạt 73,80 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022

www.kienlongbank.com
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Hè rộn ràng

KIENLONGBANK
Áp dụng kiểm tra tiền gửi
tiết kiệm bằng QR code

Ngập tràn quà tặng
Đến

6/8/2018
y
à
g
h ết n

9 TỶ ĐỒNG

T

ừ ngày 12/4/2018, khách hàng có thẻ tiết kiệm (sổ tiết kiệm)
của Kienlongbank hoàn toàn chủ động tra cứu thông tin và
kiểm tra thẻ tiết kiệm thông qua QR Code mọi lúc mọi nơi.
Việc in mã QR Code lên thẻ tiết kiệm không chỉ giúp khách hàng
kiểm tra, xác thực các thông tin in trên thẻ tiết kiệm có khớp đúng
với thông tin (số thẻ, số tài khoản, chủ sở hữu, ngày mở, ngày đến
hạn, số dư hiện tại, lãi suất…) được cập nhật trên hệ thống của
Ngân hàng hay không, mà còn cho biết trạng thái của thẻ tiết kiệm
có đang bị phong tỏa hay cầm cố. Mã QR Code giúp khách hàng
có thể kiểm tra thông tin thẻ tiết kiệm mọi lúc mọi nơi, thông qua
thiết bị di động thông minh kết nối internet, tiết kiệm được thời
gian và công sức. Đồng thời, việc này cũng giúp minh bạch hóa
thông tin và khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về việc gửi tiết
kiệm tại Kienlongbank.
Để tra cứu thông tin thẻ tiết kiệm thông qua QR Code, khách hàng
có nhiều cách thực hiện như: (1) Sử dụng các ứng dụng thông
dụng trên điện thoại có kết nối internet, như: Viber, Zalo, Facebook,
Messenger, …; (2) Sử dụng tính năng camera (trên Iphone); (3)
Các ứng dụng Scanner khác trên điện thoại để kiểm tra và tra cứu
thông tin thẻ tiết kiệm.

cùng 3 cơ hội nhận quà

Áo đi mưa

Dù gấp

Nón bảo hiểm

Bộ tách trà

KIENLONGBANK

Áo khoác

Bộ 6 chén
Bộ 3 dĩa

K

ienlongbank triển khai Chương trình khuyến mại “Hè
rộn ràng - Ngập tràn quà tặng” với trên 69.000 quà
tặng, tổng giá trị giải thưởng 09 tỷ đồng từ ngày 09/5
đến hết ngày 06/08/2018.

Để tham gia chương trình, khách hàng cá nhân phải đến
giao dịch trực tiếp tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của
Kienlongbank trên toàn quốc. Với số tiền gửi tiết kiệm từ 20
triệu đồng trở lên, kỳ hạn 03 tháng, khách hàng sẽ có ngay 3
cơ hội nhận quà vô cùng hấp dẫn, giá trị cao. Kienlongbank
dành tặng 68.668 quà tặng ngay cho khách hàng khi đến giao
dịch, gồm những vật dụng gia đình như: Gốm sứ cao cấp
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Minh Long, dù gấp, áo khoác, nón bảo hiểm, áo đi mưa. Ngoài
ra, khách hàng còn được cấp mã số dự thưởng để tham gia
quay số trúng thưởng cuối Chương trình với 340 giải thưởng
gồm: 10 xe SH, 30 lượng vàng SJC, 300 chỉ vàng SJC. Đối với
khách hàng gửi tiền với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được nhân
đôi cơ hội trúng thưởng với số lượng mã số nhân đôi.
Đây là chương trình khuyến mại lớn trong năm 2018 của
Kienlongbank với mong muốn sẽ mang đến nhiều niềm vui,
may mắn cho đông đảo khách hàng cả nước thay cho lời tri
ân khách hàng đã tín nhiệm và đồng hành với Kienlongbank
trong suốt thời gian qua.
. Kienlongbank

Bà Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết:
“Kienlongbank là một trong những ngân hàng tiên phong sử dụng
mã QR để tra cứu thông tin thẻ tiết kiệm của khách hàng. Với tính
năng này sẽ giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra bất kỳ thông tin liên
quan thẻ tiết kiệm đang giao dịch tại Kienlongbank, tạo sự an tâm,
tin tưởng vững chắc, thuận tiện giao dịch mọi lúc mọi nơi. Đây là
một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
các sản phẩm cho khách hàng của Ngân hàng, đáp ứng đa dạng
mọi nhu cầu của khách hàng, đảm bảo mục tiêu hoạt động: An
toàn – Bền vững”.
. Phòng Marketing

KIENLONGBANK
Tài trợ xây cầu nông thôn tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

C

ầu Kênh B1 tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã được
chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 20/4/2018, với sự tài trợ
xây dựng từ Kienlongbank.
Cầu Kênh B1 có quy mô xây dựng đạt chuẩn về cầu giao thông
nông thôn với chiều dài 21 mét, chiều rộng cầu 4m, phần xe chạy
3,5m, kết cấu dọc cầu gồm 3 nhịp, tải trọng 5 tấn, tổng giá trị trên
900 triệu đồng. Đây là 01 trong 15 công trình xây dựng cầu/cống
nông thôn cho các xã biên giới Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa
thuộc vùng lõm Đồng Tháp Mười, thường xuyên bị lũ lụt, giao
thương khó khăn do thiếu cầu/cống.
Với việc tài trợ xây dựng cầu Cầu Kênh B1, Kienlongbank mong
rằng sẽ góp phần cải thiện đáng kể vào hệ thống cơ sở hạ tầng
giao thông tại địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển
hàng hóa nông sản cho người dân trong khu vực, góp phần rất lớn
vào việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã
hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại huyện Thạnh Hóa nói riêng
và tỉnh Long An nói chung.

Cầu Kênh B1 do Kienlongbank tài trợ xây dựng

. Phòng Marketing
www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK
Trao tặng học bổng cho con
em ngư dân đảo Lý Sơn,
Quảng Ngãi

N

gày 05/5/2018, Kienlongbank kết hợp với Báo Thanh
niên và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ
chức trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học
giỏi tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng hành cùng chương trình, Kienlongbank đã trao tặng
210 suất học bổng cho con em các gia đình ngư dân tại 03
xã thuộc huyện đảo Lý Sơn: An Bình, An Hải và An Vĩnh. Tổng
giá trị các suất học bổng là 240 triệu đồng, trong đó bao gồm
210 triệu đồng tiền mặt cùng một số quà tặng như nón bảo
hiểm, tập, viết, nón vải… Với sự đồng hành cùng Chương trình,
Kienlongbank muốn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp
trong hành trình hướng về Biển Đông, tiếp thêm sức mạnh
cho con em của lực lượng bảo vệ biển, đảo nỗ lực và phấn đấu
vươn lên trong học tập trở thành người có ích cho xã hội.
Từ năm 2014, Kienlongbank đã đồng hành cùng Báo
Thanh Niên ủng hộ Chương trình “Chung tay góp sức bảo vệ
Biển Đông” đóng góp cho Quỹ ủng hộ bảo vệ Biển Đông, tổ
chức các hoạt động hỗ trợ dành cho các đối tượng thuộc lực
lượng bảo vệ vùng biển, đảo với tổng trị giá tài trợ 2,5 tỷ đồng.
Chi phí hỗ trợ được trích từ nguồn doanh số giao dịch trên thẻ
ATM Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam của Kienlongbank
phát hành.
. Phòng Marketing

KIENLONGBANK
Tổ chức khám sức khỏe
định kỳ cho CB, NV

T

rong tháng 5/2018, Kienlongbank đã tổ chức khám
sức khỏe định kỳ lần 1 dành cho CB, NV thủ quỹ,
kiểm ngân, phụ quỹ đang công tác tại 117 Chi nhánh,
Phòng giao dịch.
Hoạt động khám sức khỏe định kỳ dành cho CB, NV là một
trong những chính sách phúc lợi được Kienlongbank triển
khai hằng năm, thể hiện sự chăm lo về sức khỏe, tinh thần CB,
NV từ phía Ban Lãnh đạo ngân hàng. Đây là việc làm hết sức có
ý nghĩa của Kienlongbank. Việc khám sức khỏe cho người lao
động được chỉ đạo nghiêm túc thông qua việc lựa chọn đơn
vị khám chữa bệnh có uy tín nhằm giúp CB, NV theo dõi tình
trạng sức khỏe của bản thân và điều trị những căn bệnh trong
trường hợp phát hiện sớm.
Được biết, đợt khám sức khỏe lần 2 sẽ được tổ chức vào tháng
06/2018 dành cho toàn thể CB, NV đang công tác tại Hội sở,
Công ty KBA và các đơn vị trên toàn hệ thống.
. Phòng Marketing

KIENLONGBANK

Tổ chức đào tạo kỹ năng
bán hàng khu vực
miền Bắc

KIENLONGBANK

Tổ chức 02 khóa đào tạo,
huấn luyện chức danh (K16 và K17)

N

ằm trong chương trình đào tạo theo cụm, trong
tháng 5/2018, tại khu vực miền Bắc, chương trình
đào tạo “Kỹ năng bán hàng” đã được tổ chức với sự
tham gia của 67 học viên là nhân viên tín dụng, giao
dịch viên và nhân viên chăm sóc khách hàng đang công tác
tại Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Hải Phòng và các Phòng Giao
dịch trực thuộc. Đây là một trong những chương trình đào
tạo được Kienlongbank thiết kế và triển khai từ năm 2016 tập
trung theo khu vực, cụm.
Tham gia khóa đào tạo, các học viên đã được lắng nghe
những chia sẻ từ các giảng viên, chuyên gia hàng đầu tại Viện
Giáo dục phát triển Quốc tế Việt về các kỹ năng bán hàng
thời kỳ 4.0, cách bán hàng theo FAB, kỹ thuật đặt câu hỏi Spin,
mô hình AIDA, cách ứng xử với những kiểu tích cách khách
hàng khác nhau…. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng chia sẻ
những kinh nghiệm thực tế trong quá trình đàm phám, giới
thiệu, thuyết phục khách hàng và được thực hành các tình
huống cụ thể.
Chị Trần Thị Kim Tuyến - Giao dịch viên Phòng Giao dịch Cầu
Giấy chia sẻ: “Khóa học này đã mang lại cho tôi và anh chị em
đồng nghiệp những kiến thức thật bổ ích. Tôi mong rằng Trung
tâm đào tạo sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các khóa đào tạo nghiệp
vũ và kỹ năng để chúng tôi có thể rèn luyện và phấn đấu phát
triển bản thân, phát huy hết khả năng của mình để phát triển
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng”.
Với công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, các học
viên khi tham gia khóa học này cho biết cảm thấy tự tin vào
bản thân, tự tin vào chính kiến thức nghiệp vụ của mình và
chủ động nắm bắt được tâm lý khách hàng để dễ dành chào
bán sản phẩm dịch vụ và các hướng dẫn cần thiết giúp khách
hàng tiếp cận nguồn vốn của Kienlongbank.
. Trung Tâm Đào Tạo

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank phát
biểu khai mạc

T

rong tháng 4/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank
khai giảng Lớp đào tạo, huấn luyện chức danh Khóa
16 (K.16), dành cho nhân viên tân tuyển: Chăm sóc
khách hàng, giao dịch viên, nhân viên tín dụng trên
toàn hệ thống. Qua gần 03 tuần tham gia chương trình đào
tạo, đã giúp cho các nhân viên tân tuyển hiểu thêm văn hóa
Kienlongbank, nắm bắt quy trình làm việc, hiểu rõ cơ cấu tổ
chức của Kienlongbank và quan trọng nhất là ôn tập về kiến
thức đã học ở trường đối chiếu với thực tiễn công việc tại
Ngân hàng.
Tiếp nối thành công đó, khóa đào tạo, huấn luyện chức danh
Khóa 17 tiếp tục khai giảng từ 14/5/2018 đến ngày 26/5/2018.
Như vậy, chỉ qua 2 tháng, Kienlongbank đã tổ chức 2 khóa đào
tạo, huấn luyện chức danh, với sự tham gia của 84 học viên
trên toàn quốc. Các khóa học đã tiếp tục đáp ứng kỳ vọng
của Ban lãnh đạo trong công tác đào tạo hội nhập, xây dựng
văn hóa Kienlongbank theo chiều sâu, phát triển nhân sự giỏi
chuyên môn, vững tay nghề để làm việc và đóng góp vào sự
thành công cho Kienlongbank.
. Kienlongbank

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank trao học bổng cho các em học sinh

Niềm vui của các em học sinh khi nhận được học bổng từ Kienlongbank
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CB, NV Hội sở khám sức khỏe định kỳ

Học viên nhận Chứng chỉ sau khóa đào tạo

Học viên tham dự Chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank
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KIENLONGBANK

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ THƯỜNG NIÊN

KIENLONGBANK
ĐỒNG THÁP
Triển khai dịch vụ thu hộ
tiền nước

KIENLONGBANK

Khai trương

3đơn vị mới

N

N

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank Đồng Tháp (phía tay trái) ký kết hợp tác với
Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp

N

hằm nâng cao ý thức về tầm quan trọng, trách
nhiệm của cán bộ, nhân viên (CB, NV) trong
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ (PCCC&CNCH), hạn chế thiệt hại do
cháy nổ gây ra, Kienlongbank phối hợp cùng với các cơ
quan ban ngành liên quan đã tổ chức diễn tập phòng
PCCC&CNCH tại trụ sở giao dịch của Kienlongbank
trong tháng 4 và tháng 5/2018.

Đây là hoạt động thường niên được Ngân hàng tổ chức, có sự
phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Những buổi tập
huấn này đã giúp cho CB, NV nâng cao ý thức, trách nhiệm
trong việc phòng cháy chữa cháy, ứng phó kịp thời khi có tình
huống cháy xảy ra.
Tại trụ sở Kienlongbank Sài Gòn (Tp. HCM) và Kienlongbank Trà
Vinh (tỉnh Trà Vinh), buổi diễn tập PCCC&CNCH với sự chuẩn bị
chu đáo, đúc kết được nhiều kiến thức, kinh nghiệm xử lý tình
huống về PCCC&CNCH, như: Các nguyên nhân gây ra cháy nổ,
một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và gia
đình, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng,
cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát
hiểm, biện pháp chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho người
và tài sản, kiến thức cơ bản trong triển khai phương án cứu
người và bảo quản tài sản khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
. Phòng HCQT

hằm tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán
hóa đơn tiền nước hàng tháng, Kienlongbank
Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi
trường Đô thị Đồng Tháp (Dowasen) đã ký hợp
đồng liên kết thu hộ tiền nước qua Ngân hàng.
Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp
nước của Công ty Dowasen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có thể
thanh toán tiền nước tại Kienlongbank Đồng Tháp và các Phòng
Giao dịch trực thuộc thông qua các hình thức: Internet Banking,
Mobile Banking, nộp tiền mặt tại quầy, trích tiền từ tài khoản của
khách hàng mở tại Kienlongbank để thanh toán hoá đơn tiền
nước, đảm bảo hóa đơn được thanh toán đúng hạn và chính xác.

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng có 2 hình thức để
thanh toán:

1. Thanh toán tự động: Khách hàng cần phải mở tài khoản
thanh toán (tại Kienlongbank) và đồng ý ký xác nhận ủy quyền
trích tài khoản thu tiền nước tự động hàng tháng. Số tiền nước
hàng tháng của hộ khách hàng sẽ được Kienlongank trừ tự động
trong tài khoản thanh toán (TKTT) và được gạch nợ trên hệ
thống. Trong trường hợp không có giấy ủy quyền, khách hàng có
thể thanh toán thông qua internet banking hoặc mobile banking
của Kienlongbank thông qua mã số khách hàng được ghi trên
giấy báo tiền nước.
2. Tại quầy giao dịch Kienlongbank: Với hình thức này, khách
hàng không cần mở TKTT và giấy ủy quyền tại Kienlongbank.
Hàng tháng, khách hàng chỉ cần đến quầy giao dịch Kienlongbank trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cung cấp mã số khách hàng
(mã số trên giấy báo tiền nước) và nộp tiền tại quầy cho giao dịch
viên. Khi đó, giao dịch viên sẽ thực hiện thanh toán và gạch nợ
trên hệ thống đối với giao dịch tương ứng của khách hàng.
Dịch vụ thu hộ dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 6/2018. Thông
qua sự hợp tác này, giúp khách hàng của Kienlongbank lẫn
Dowasen tiết kiệm thời gian, có nhiều lựa chọn kênh giao dịch và
hoàn toàn miễn phí.

ằm trong kế hoạch khai trương, thành lập
mới 17 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trong
năm 2018, Kienlongbank chính thức đưa vào
hoạt động và khai trương 3 đơn vị mới. Trong
đó, Kienlongbank Cái Bè khai trương ngày 18/5/2018
tại địa chỉ 326A, khu phố 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè,
tỉnh Tiền Giang; Kienlongbank Lâm Đồng khai trương
ngày 01/6/2018 tại địa chỉ Số 394, Quốc lộ 20, thị
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và
Kienlongbank Trà Ôn khai trương ngày 09/6/2018
tại số 11, đường Lê Văn Duyệt, khu 2, thị trấn Trà Ôn,
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Buổi Lễ khai trương được diễn ra trang trọng với sự
tham dự của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (NHNNVN) tại Chi nhánh tỉnh, thành, đại diện
lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo khách
hàng thân thiết.
Bà Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết: “Đây
là những đơn vị đầu tiên khai trương trụ sở mới trong năm
2018 và từ nay đến tháng 8/2018, 14 đơn vị kế tiếp sẽ lần
lượt khai trương, chính thức đi vào hoạt động, nâng tổng
số lên 134 điểm giao dịch tại 28 tỉnh, thành trên cả nước.
Kienlongbank vốn có lợi thế am hiểu thị trường, thấu hiểu
và chia sẻ cùng khách hàng, phương châm hoạt động
“Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank tự tin sẽ tiếp tục đồng
hành, tiếp thêm nguồn vốn cho khách hàng trong sản
xuất/kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp trong việc
hợp tác kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động, góp
phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước”.
Nhân sự kiện này, Kienlongbank trao tặng 200 suất học
bổng “Chia sẻ ước mơ”, (100 suất cho tỉnh Lâm Đồng,
huyện Cái Bè 50 suất và huyện Trà Ôn 50 suất) cho các
em học sinh THPT chăm ngoan học giỏi, có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 300 triệu đồng. Qua
05 năm thực hiện, chương trình học bổng Chia sẻ ước
mơ đã trao học bổng cho 15.000 em học sinh tại 28
tỉnh, thành. Kienlongbank mong muốn chung tay, góp
phần với các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh
xã hội và tiếp thêm nghị lực giúp các em hoàn thành
tốt việc học trong những năm cuối cấp.

Lễ khai trương Kienlongbank Cái Bè ( Tiền Giang)

CHỜ HÌNH KLB LÂM ĐỒNG

. Kienlongbank

. Kienlongbank Đồng Tháp
Lễ khai trương Kienlongbank Lâm Đồng
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Chúc mừng 46 cộng tác viên

KIENLONGBANK

Tổ chức Hội nghị tập huấn
Tài trợ vốn có bảo đảm là động sản

ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

Cộng tác

Chương trình thi đua nội bộ “Cộng tác cùng phát triển” dành cho Cộng tác viên (CTV) triển khai đầu năm
2018 đã chọn ra được 46 CTV đạt thành tích cao nhất nhận các giải thưởng có giá trị từ Kienlongbank.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Bà Lê Thị Kim Xuân - Trưởng
Văn phòng Đại diện Hiệp hội Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh, ông
Jinchang Lai - Chuyên gia cao cấp của Tổ chức tài chính Quốc tế,
bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chuyên gia cao cấp ngành tài chính
(IFC), Ban lãnh đạo cùng 400 nhân viên tín dụng Kienlongbank,
công ty KBA kết nối trực tuyến toàn hệ thống.

Chương trình thi đua nội bộ “Cộng tác cùng phát triển” được triển khai từ ngày
01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 dành cho CTV trên toàn quốc. Chương trình
nhằm tạo động lực thi đua, phấn đấu trong công tác phát triển tín dụng cá nhân, góp
phần hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng tại đơn vị kinh doanh trong năm
2018. Những CTV có thành tích xuất sắc sẽ được Ban lãnh đạo Kienlongbank động
viên, khen thưởng kịp thời. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng là những chuyến
du lịch ngoài nước (Châu Á), trong nước và hiện kim.

Hội nghị đã thảo luận và chia sẻ các vấn đề về phương thức tiếp
cận dựa trên các khoản thu và hàng tồn kho, phương pháp thực
hiện tài trợ vốn có bảo đảm là động sản. Bên cạnh đó, Hội nghị
cũng đã thảo luận về việc đánh giá, định hướng, cập nhật và nâng
cao những kiến thức, thông tin về các nghiệp vụ tín dụng liên
quan động sản, rủi ro và kiểm soát trong cho vay, những kinh
nghiệm quốc tế và thực tế về hoạt động tài trợ vốn có tài sản bảo
đảm là động sản.

. Phòng Marketing tổng hợp

Kết thúc quý I/2018, 46 CTV tín dụng đã đạt thành cao nhất, hoàn thành các chỉ tiêu,
kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao. Cụ thể, Giải thưởng đặc biệt Quý I/2018
đã thuộc về anh Lê Vinh Hưng - CTV tín dụng tại Kienlongbank Cần Thơ và Giải Nhất
thuộc về 05 CTV là Nguyễn Phi Hùng - Kienlongbank Châu Đốc, Huỳnh Văn Trung
– Kienlongbank Tân Thành, Nguyễn Tấn Thừa – Kienlongbank Cần Thơ, Lương Tuấn
Anh – Kienlongbank Đồng Tháp, Lê Xuân Mười – Kienlongbank Tân Lập. Bên cạnh
giải thưởng là một chuyến du lịch Châu Á, giải Đặc biệt và giải Nhất còn được nhận
thêm một khoản tiền tối đa từ 02 đến 05 triệu đồng theo hiệu quả kinh doanh. Các
Giải thưởng Nhì, Ba là những chuyến du lịch trong nước và còn được nhận thêm một
khoản tiền tối đa từ 01 đến 04 triệu đồng. Giải Khuyến khích sẽ được nhận hiện kim.
Chuyến du lịch dành cho các anh, chị CTV đạt giải thưởng của Quý I/2018 sẽ được tổ
chức kết hợp cùng các anh, chị CTV đạt Giải thưởng của Quý II/2018.

Đại diện Ban lãnh đạo Kienlongbank (bìa trái và phải) tặng hoa cảm ơn đại diện Hiệp
hội Ngân hàng tại Tp.HCM và Tổ chức tài chính Quốc tế, nhóm NHTG.

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank Cần Thơ trao thưởng cho
anh Lê Vinh Hưng - CTV đạt giải Đặc biệt trong Quý I - 2018

Quang cảnh buổi Hội nghị tập huấn
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• Ban chấp hành CĐCS Kienlongbank

Vẫn còn 138 giải thưởng của 3 quý còn lại trong năm 2018 đang chờ các anh, chị CTV.
Hãy cùng nỗ lực, đoàn kết, thi đua phát triển khách hàng, tăng trưởng tín dụng, góp phần
hoàn thành kế hoạch kinh doanh Kienlongbank năm 2018.

10/16

10/19

NGUYỄN VĂN A
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2018

CÙNG PHÁT TRIỂN

Ngày 12/5/2018, Kienlongbank phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức tài
chính Quốc tế, nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC) tổ chức Hội nghị tập huấn Tài trợ vốn có bảo đảm
là động sản cho cán bộ, nhân viên (CB, NV) tín dụng Kienlongbank và công ty KBA.

Nằm trong chuỗi Hội nghị tập huấn Tài trợ vốn có bảo đảm là động
sản năm 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và IFC phối hợp
cùng các tổ chức tín dụng, Kienlongbank vinh dự là đơn vị đầu
tiên tổ chức chuỗi hoạt động này. Hội nghị tập huấn đã tạo điều
kiện cho nhân viên tín dụng có thêm kiến thức, kinh nghiệm, giúp
khách hàng tiếp cận vốn từ Ngân hàng, góp phần tăng trưởng tín
dụng hiệu quả, an toàn cho Kienlongbank.

Quý I

Platinum

10/19
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www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK BUÔN HỒ

iểm tựa kinh tế
tin cậy của bà con
vùng cao

Làm giàu

CB, NV Kienlongbank Buôn Hồ đến thăm hỏi khách hàng
Cao Xuân Văn (bên trái)

K

ienlongbank Buôn Hồ được thành lập từ đầu năm 2017, tọa lạc tại vị trí đắc địa của trung tâm thị xã Buôn Hồ,
tỉnh Đắk Lắk. Trong khoảng thời gian này, cái tên Kienlongbank hầu như vẫn còn rất lạ lẫm đối với bà con nơi
đây, nhưng với thái độ tận tâm phục vụ của cán bộ, nhân viên Kienlongbank Buôn Hồ đã làm hài lòng khách
hàng nơi đây và ngày càng được khách hàng đón nhận bằng những tình cảm nồng ấm nhất.

Xã Dliê Ya thuộc huyện KrongNang - Thị xã Buôn Hồ nằm trong
địa bàn phát vay chủ đạo của Kienlongbank - Buôn Hồ. Bà con
nơi đây chủ yếu có đời sống khó khăn, kinh tế kém phát triển, tỷ
lệ hộ nghèo của xã cũng cao hơn những xã khác trong địa bàn.
Trong đó, gia đình anh Cao Xuân Văn là một trong những hộ gia
đình từ quê hương Thanh Hóa vào vùng đất Dliê Ya lập nghiệp.
Đất rẫy nhiều nhưng do thiếu vốn đầu tư nên cuộc sống gia
đình anh Văn luôn “thiếu trước hụt sau”. Tâm lý của chung bà
con nơi đây lại sợ 2 từ “Ngân hàng” nên hầu như rất ngần ngại
về việc đến ngân hàng để vay vốn. Được sự giới thiệu của một
người bạn ngoài Thị xã, anh Văn đánh liều đến Kienlongbank
Buôn Hồ để được tư vấn vay vốn.
Anh chia sẻ: “Khi nghe giới thiệu đi vay vốn ngân hàng ấy, lúc
đầu tôi sợ lắm nhưng vì cái nghèo cái khổ cứ đeo bám nên
tôi quyết tâm phải thay đổi. Khi tới ngân hàng Kienlongbank
thì mọi suy nghĩ sợ sệt của tôi đi đâu cả ấy. Anh chị nhân viên
nhiệt tình vô cùng, giải thích rõ ràng rành mạch cho tôi rồi còn
giới thiệu cho tôi biết những khoản vay vốn có lãi suất ưu đãi,
tiết kiệm. Bản thân tôi thật sự ấn tượng và tin rằng tôi đã chọn
đúng ngân hàng để giúp đỡ gia đình mình vực dậy”.
Sau khi nghe anh Văn trình bày về phương án vay vốn của
mình, nhân viên tín dụng Kienlongbank Buôn Hồ đã đi thẩm

định trực tiếp, thăm nhà thăm đất, trò chuyện với gia đình anh
Văn. Ngay sau đó, Kienlongbank đã giải ngân số vốn đáp ứng kịp
thời nhu cầu của anh Văn. Với số vốn này, anh Văn tiến hành đầu
tư 1.500 trụ tiêu cùng 5 hec-ta cà phê, đầu tư thêm hệ thống
tưới tiêu hiện đại, bổ sung chăn nuôi gà, vịt,… Ngoài ra, anh còn
tham gia khóa học về cây trồng vật nuôi tổ chức tại xã. Từ kiến
thức học được cùng với bản tính siêng năng chịu khó của mình,
đến nay thu nhập hàng tháng của gia đình anh từ tiêu, cà phê và
chăn nuôi đạt trên 16 triệu đồng/tháng. Không chỉ làm giàu cho
mình, anh Văn còn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao
động ở địa phương.
Đến thăm gia đình anh Văn, được nhìn thấy những trụ tiêu
xanh ngắt, những cây cà phê nặng trĩu quả, đồ đạc vật dụng và
cuộc sống gia đình được cải thiện, chúng tôi - những nhân viên
Kienlongbank Buôn Hồ nói riêng và cả Kienlongbank nói chung
cũng cảm thấy vui chung với niềm hạnh phúc của gia đình. Sự
thành công của gia đình anh Văn là niềm động lực cho CB, NV
Kienlongbank Buôn Hồ cố gắng hơn để mang đến những sản
phẩm những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi sẽ luôn luôn sát cánh,
luôn là người bạn, người đồng hành và là điểm tựa kinh tế vững
chắc của bà con trên mọi nẻo đường xây dựng và phát triển
kinh tế.
. Kienlongbank Buôn Hồ

Vườm ươm giống của cô Nguyễn Thị Chi

H

uyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre từ lâu đã nổi tiếng cả nước với
nghề trồng hoa kiểng, cây ăn trái nhờ lợi thế là vùng có
nguồn nước ngọt dồi dào quanh năm, đất đai màu mỡ,
chủng loại cây ăn trái phong phú,… Những năm gần đây,
Chợ Lách còn phát triển thêm nghề sản xuất cây giống và nhanh
chóng chiếm lĩnh thị trường cả nước, sớm tạo dựng thương hiệu
“Cây giống Chợ Lách” uy tín, chất lượng .

Một trong những gia đình tiêu biểu với nghề sản xuất cây giống
phải kể đến là gia đình cô Nguyễn Thị Chi ở xã Phú Sơn, huyện
Chợ Lách. Đến với nghề sản xuất cây giống khá sớm (khoảng năm
2009), sau khi chồng mất, cô Nguyễn Thị Chi đã quyết định chuyển
đổi một phần đất trồng hoa kiểng kém hiệu quả sang đầu tư làm
cây giống, ban đầu cô cùng 3 người con của mình chỉ sản xuất với
quy mô gia đình, chủ yếu là cung ứng các loại cây giống như: Sầu
riêng, chôm chôm, xoài, vú sữa,…cho các hộ dân trong xã.
Với chất lượng cây giống luôn được đảm bảo, cung cách làm ăn
thật thà chất phát, chẳng bao lâu sau khách hàng từ các tỉnh Tiền
Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp,… đã tìm đến vườn cây giống của
cô để tham quan và chọn mua cây giống về trồng. Nhận thấy tiềm
năng rất lớn trong việc cung ứng cây giống chất lượng cao, năm
2015, qua sự giới thiệu của một số bạn bè, đối tác, Cô đã tìm đến
Kienlongbank Mỏ Cày Nam để vay vốn mở rộng quy mô sản xuất.
Với số vốn vay từ Kienlongbank, Cô đã tận dụng toàn bộ diện tích
hơn 6.000 m2 đất nhà, thuê thêm 10 nhân công lành nghề trong
vùng để tổ chức sản xuất từ ươm hạt đến cấy ghép các loại cây ăn
trái như: sầu riêng, mít, xoài, chôm chôm, măng cụt, nhãn,… để
cung ứng cho nhà vườn các tỉnh lân cận, với sản lượng hàng năm
từ 10.000 đến 15.000 cây.
Từ cuối năm 2017, vùng cung ứng cây giống của cô Chi đã mở
rộng tận các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Dương, Bình Phước nâng
sản lượng tiêu thụ từ 25.000 - 30.000 cây mỗi năm, lợi nhuận từ
15.000đ - 20.000 đ/cây. Với số lợi nhuận làm cây giống tích lũy
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Cô Chi bên ngôi nhà mới vừa khởi công xây dựng

hàng năm, đầu năm 2018 cô Chi và các con đã khởi công xây dựng
căn nhà kiên cố, đồng thời mua thêm 2.000 m2 đất để mở rộng
sản xuất.
Do những khó khăn nhất định của ngành chăn nuôi thời gian gần
đây, việc mở rộng cho vay sang địa bàn huyện Chợ Lách, đa dạng
về ngành nghề sản xuất kinh doanh chuyên về cây trồng (cây ăn
trái, hoa kiểng, cây giống …) sẽ là một hướng đi mới hiệu quả và
an toàn đối với Kienlongbank Mỏ Cày Nam trong thời gian tới, góp
phần rất lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2018
của Đơn vị .
. Phạm Thu Đông
Giám đốc Kienlongbank Mỏ Cày Nam

www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK CẦU GIẤY

KIENLONGBANK

Khách hàng Phùng Thị Huệ

Trong suốt chặng đường gần gần 23 năm hoạt động, không ngừng đổi mới phát triển Kienlongbank
luôn giữ vững và phát huy tốt phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” của mình. Sự tin yêu, tín
nhiệm tuyệt đối từ khách hàng chính là động lực để tập thể CB, NV Kienlongbank phấn đấu nhiều
hơn nữa vì sự phát triển chung của Ngân hàng và đáp lại sự tin tưởng của khách hàng. Trong Bản
tin số 50 kỳ này, Ban biên tập xin mời quý độc giả cùng lắng nghe chia sẻ từ những khách hàng đã
gắn bó cùng Kienlongbank trong suốt thời gian qua.

Khách hàng Thanh Lâm

Khách hàng Vân Phi

“Với tôi dù kinh doanh lĩnh vực nào cũng vậy, sự vui vẻ thân thiện,
niềm nở và nhiệt tình sẽ là nơi tôi luôn chọn lựa gắn bó và gửi gắm
niềm tin. Kienlongbank Đồng Nai là nơi có đầy đủ những điều đó
trong thời đại khách hàng là thượng đế như hiện nay. Dù nhà có
cách xa Kienlongbank hơn so với một số ngân hàng khác nhưng
tôi vẫn chọn Kienlongbank. Mỗi lần đến Ngân hàng giao dịch tôi
cảm giác như gặp những người thân quen trong gia đình”.

“Thái độ lịch thiệp, nhã nhặn, luôn tư vấn chu đáo cho khách hàng,
dù là khách hàng vay hay gửi tiền đã tạo nên sự tín nhiệm tuyệt đối
với Ngân hàng. Bên cạnh đó, Kienlongbank Đồng Nai còn luôn quan
tâm đến sự an toàn của khách hàng, đây là điều mà khách hàng rất
hài lòng”.

Khách hàng Đoan Trang
“Kienlongbank về với huyện Năm Căn từ năm 2016, những ngày mới
thành lập tất cả mọi thứ đều mới, mới từ cơ sở vật chất, mới trong
suy nghĩ, cảm nhận và niềm tin của khách hàng đối với Kienlongbank
hoàn toàn là tờ giấy trắng. Nhiều khi tôi cũng đắn đo suy nghĩ có nên
chọn Ngân hàng này để gửi gắm niềm tin hay không. Thế nhưng, sau
một thời gian hoạt động 1,5 năm, Kienlongbank Năm Căn đã xây
dựng một hình ảnh, một thương hiệu uy tín và chuyên nghiệp. Vì vậy,
khách hàng đến giao dịch ngày càng nhiều hơn và niềm tin của tôi đối
với Kienlongbank Năm Căn được khẳng định chắc chắn hơn”.

Qua lăng kính khách hàng

KIENLONGBANK ĐỒNG NAI

KIENLONGBANK NĂM CĂN

Khách hàng Mạc Văn Hưởng
“Là một khách hàng khó tính và hiện nay đã thành khách hàng thân
thiết của Đơn vị, tôi thường xuyên chuyển tiền với số tiền lớn. Từ lúc
đầu nghiêm nghị cho đến những lần giao dịch sau đó, tôi cũng bắt
đầu nở nụ cười và chia sẻ với nhân viên nhiều hơn. Qua đó cũng cho
thấy được Kienlongbank Năm Căn đã dần dần tạo được niềm tin và
thuyết phục được khách hàng”.
“Tôi từng giao dịch tại nhiều ngân hàng nhưng khi đến
Kienlongbank Cầu Giấy tôi mới thực sự cảm thấy hài lòng. Các cháu
ở đây tư vấn rất nhiệt tình và vui vẻ, nói chuyện hài hước và biết
lắng nghe mong muốn của khách hàng. Các cháu thường gọi điện
cho tôi khi sổ tiết kiệm đến hạn hoặc có chương trình dự thưởng
mới, các ngày lễ, ngày sinh nhật không quên nhắn tin chúc mừng.
Công tác chăm sóc khách hàng ở đây rất tốt. Thời gian đầu tôi chỉ
giao dịch khoản tiền nhỏ, dần dần tôi bị cuốn hút và bị thuyết phục
bởi sự nhiệt tình, chân thành của các cháu ở đây nên tôi gửi trọn
niềm tin của mình tại Kienlongbank. Tôi còn giới thiệu nhiều người
thân và bạn bè tới Kienlongbank Cầu Giấy gửi tiền, chuyển tiền hay
thực hiện các giao dịch ngân hàng khác. Kienlongbank ngày càng
có nhiều chương trình khuyến mại dự thưởng hấp dẫn nên điều đó
cũng thu hút sự quan tâm của mọi người. Tính tôi mê văn nghệ, làm
thơ, ca hát, truyện trò nên tôi rất thích đến Kienlongbank, không chỉ
được tư vấn các giải pháp tài chính, tiết kiệm và đầu tư hiệu quả mà
còn được chia sẻ về cuộc sống. Xin gửi tặng Kienlongbank đôi câu
thơ thay cho cảm tình của tôi với Ngân hàng. Chúc cho Ngân hàng
luôn phát triển vững mạnh với niềm tin tuyệt đối của những khách
hàng như chúng tôi”.
Kiên Long - hai tiếng nhiệt tình
Tận tâm tư vấn, hết mình hỏi han
Hè sang quà tặng ngập tràn
Tham gia dự thưởng rộn ràng niềm vui.
Còn chờ gì nữa bạn ơi!
Đến Kiên Long để cuộc đời nở hoa.

Khách hàng Nguyễn Thị Loan
“Trước giờ ở Năm Căn này cũng có nhiều ngân hàng rồi, thấy có thêm
Ngân hàng Kiên Long về mở phòng giao dịch tụi tui và người dân ở
địa phương cũng vui theo vì địa phương mình có phát triển mới có
thêm ngân hàng. Với lại trước giờ cũng nghe bà con ở mấy chỗ khác
nói nhiều về Ngân hàng Kiên Long thân thiện, nhiệt tình, nhân viên
dễ thương nữa nên tui cũng tới gửi tiền rồi nghe mấy cô ở đây tư vấn
có chương trình khuyến mãi gửi tiền trúng xế hộp thì sẵn tiện tham
gia luôn, ai ngờ trúng được cái tủ lạnh. Cả nhà tui ai cũng vui quá trời
quá đất, mà vui hơn nữa là tui thấy mấy em ở Kienlongbank cũng
háo hức như người thân trong nhà mình trúng thưởng vậy, từ đó mà
gia đình tui ai cũng yêu quý bên Kienlongbank”.

Bằng niềm tin, sự chân thành và luôn không ngừng chia sẻ, Kienlongbank sẽ ngày càng nhận được
sự tín nhiệm nhiều hơn nữa từ phía khách hàng, đồng thời Ngân hàng cũng sẽ phát triển mở rộng
về mạng lưới và phát triển nhiều sản phẩm ưu đãi tiện ích hơn nữa để Kienlongbank ngày càng đến
gần hơn với tất cả các khách hàng.
. Kienlongbank Cầu Giấy
20
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Chúc mừng kỷ niệm

năm

Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam
(21/6/1925 – 21/6/2018)

N

hân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban lãnh đạo
cùng toàn thể CB, NV Kienlongbank xin gửi lời cảm ơn chân thành đến
Quý cơ quan thông tấn báo đài, Quý phóng viên, Biên tập viên đã luôn

đồng hành và hỗ trợ tích cực hoạt động truyền thông của Kienlongbank trong
suốt quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển của Ngân hàng.
Kienlongbank kính chúc Quý cơ quan và Quý Anh, Chị luôn có thật nhiều sức
khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
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1900 6929

www.kienlongbank.com

kienlong@kienlongbank.com

www.kienlongbank.com
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GÓC TƯ VẤN

10

LÝ DO

KHÔNG THỂ TỪ CH
ỐI

cách

TỔNG GIẢI THƯỞNG

NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
Từ 9/5/2018 đến 6/8/2018

KIỂM TRA TÀI KHOẢN TẠI KIENLONGBANK

9 TỶ ĐỒNG
cùng 3 cơ hội nhận quà

(Áp dụng: Tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản thẻ, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay)

XE SH

1
2

AN TOÀN

TIỆN ÍCH

MỌI LÚC

An toàn và bảo mật

MỌI NƠI
https://ebank.kienlongbank.com

Bảo mật thông tin khách hàng gửi tiền
Ổn định, an toàn so với kênh đầu tư khác
Kiểm soát số tiền gửi mọi lúc mọi nơi

Điều kiện tham gia dễ dàng

Gửi từ 20 triệu VNĐ.
Giao dịch trực tiếp tại CN, PGD Kienlongbank.
Nhận ngay 01 quà tặng và mã số dự thưởng (MSDT).

1

Internet Banking
https://ebank.kienlongbank.com
Đăng nhập với Tên đăng nhập và mật mã đã được Kienlongbank cấp.
Riêng với thẻ tiết kiệm có thể tra cứu thêm tại
https://tracuu.kienlongbank.com
Sau đó, Quý khách nhập thông tin thẻ tiết kiệm
https://tracuu.kienlongbank.com

3
4
5
6
7
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Lãi suất cạnh tranh

68.668

Quà tặng ngay

340

Giải quay số hấp dẫn

03

Cơ hội nhận quà

Mạng lưới rộng khắp

Lãi suất tiết kiệm hấp dẫn và cạnh tranh.

Quà tặng phù hợp nhu cầu sử dụng: Bộ bình trà, bộ dĩa, bộ chén,
áo khoác, dù gấp, nón bảo hiểm, áo đi mưa.
Giá trị cao, thương hiệu uy tín.

6089

KLB SD 1234567

KLB SD 1234567

Thanh khoản dễ dàng
Phù hợp nhu cầu sử dụng: Xe máy và Vàng
Số lượng lớn: 340 giải (10 xe SH, 30 lượng vàng và 300 chỉ vàng SJC)
Cơ hội 1: Nhận 01 MSDT (tương ứng số tiền từ 20 triệu VNĐ, kỳ hạn
3 tháng); MSDT tăng theo cấp số nhân; Riêng kỳ hạn 6 tháng, MSDT
gấp đôi.
Cơ hội 2: Nhận 01 Áo đi mưa
Cơ hội 3: Nhận NGAY thêm 01 quà tặng giá trị cao
(Nếu gửi từ 100 triệu VNĐ)
120 CN, PGD trên toàn quốc tại 27 tỉnh, thành

8

6 cách kiểm soát thẻ tiết kiệm

9

Kế hoạch tài chính cho tương lai
KIENLONGBANK - Số 50 - 2018

2

SMS Banking
Chỉ áp dụng số điện thoại di động của Quý khách đã đăng ký với Kienlongbank,
Quý khách luôn nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư.
Quý khách có thể chủ động nhắn tin theo cú pháp KLB[dấu cách]SD[dấu
cách]số tài khoản gửi đến Tổng đài 6089 để kiểm tra tài khoản.
Mẫu cú pháp tin nhắn

(1): Tại các quầy giao dịch Kienlongbank;
(2): Tra cứu qua Internet Banking;
(3): Tra cứu qua dịch vụ SMS Banking;
(4): Tra cứu qua dịch vụ Mobile Banking;
(5): Tra cứu thông tin qua tổng đài Hotline 19006929;
(6): Áp dụng hình thức kiểm tra bằng QR Code trên thẻ tiết kiệm.
Nguồn tiền sinh lãi qua thời gian
Giúp bạn và người thân hoạch định tài chính trong tương lai.

NH. Kienlong

3

Mobile Banking
Khách hàng cần tải ứng dụng vào điện thoại di động có sim đã đăng ký với
Kienlongbank

QR Code

4

QR Code (Áp dụng cho thẻ tiết kiệm do Kienlongbank phát hành)

5

Liên hệ Tổng đài Kienlongbank 1900 6929

6

Liên hệ Chi Nhánh, Phòng Giao dịch Kienlongbank
www.kienlongbank.com
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GÓC TƯ VẤN

HỎI ĐÁP

CÁCH TỐT NHẤT

BẢO VỆ THÔNG TIN THẺ CỦA BẠN
Bạn đã bao giờ giật mình
khi nhận được tin nhắn
tài khoản thẻ bị trừ tiền?

Là một chủ thẻ, có thể bạn sẽ trở thành mục tiêu
của các chiêu lấy cắp thông tin nếu không hiểu rõ
về chiếc thẻ của mình đang sử dụng, cách sử dụng
thẻ an toàn hoặc không bảo vệ thông tin thẻ.

Bạn có bao giờ cảm thấy băn
khoăn, lo lắng sau khi thực
hiện một giao dịch thẻ?

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hãy cùng Bộ phận Quản lý rủi ro - Trung tâm Thẻ Kienlongbank tìm hiểu và cảnh giác trước các
tình huống có thể xảy ra nhé.
Câu 1: VAY VỐN

Tiêu thụ thông tin thẻ đánh cắp

KHÁCH HÀNG HỎI:

Có được thông tin trong tay, tội phạm có thể rao bán trên mạng
hoặc trực tiếp trục lợi, kiếm tiền theo các cách sau:
Sản xuất thẻ giả: Tội phạm có thể sao lưu thông tin chủ
thẻ thật lên dải băng từ phôi thẻ trắng, thẻ từng bị thất
lạc/đánh rơi, phôi thẻ quà tặng, thẻ thành viên…rồi thực
hiện giao dịch bằng PIN đánh cắp được tại ATM; Lập một
công ty/cửa hàng ảo để lắp đặt POS của một ngân hàng
bất kỳ, thực hiện giao dịch và và “đàng hoàng” chờ tiền của
ngân hàng thanh toán chuyển về tài khoản.

Các “chiêu” đánh cắp thông tin thẻ
Trong bất kỳ sơ hở nào của chúng ta đều có thể trở thành “miếng
mồi” cho tin tặc. Không cần nghĩ tới các thủ đoạn tinh vi, những
hành động đơn giản nhất của chúng ta cũng có thể quyết định
thông tin bị đánh cắp rủi ro tới mức nào.
Không chỉ dừng lại ở các thủ đoạn lấy cắp thông tin thẻ trực tiếp
như:
Cài thiết bị tại máy ATM hoặc tại các điểm máy thanh
toán POS: Có thể là cài đặt cạnh thiết bị Skimming (công
cụ quét dữ liệu thẻ) kèm theo thẻ nhớ để ghi lại dữ
liệu thẻ.
Giả mạo nhân viên ngân hàng, công an tới tận nhà để “tra
khảo” lấy thông tin của chủ thẻ. Hãy thật cẩn trọng trước
thủ đoạn “bạo gan” của tin tặc.
Không quan sát khi đưa thẻ cho nhân viên hoặc để thẻ
quá lộ liễu: Chỉ một phút lơ là, để thẻ rời khỏi tầm mắt, để
thẻ quá lộ liễu là những hành động thiếu trách nhiệm với
thẻ tín dụng của chúng ta.

Hiện tôi có thu nhập ổn định (hằng ngày) và có nhu cầu vay một
số tiền nhỏ để buôn bán. Kienlongbank có sản phẩm nào phù hợp
không? Kienlongbank có làm việc ngoài giờ hành chính không?
KIENLONGBANK ĐÁP:
Hiện tại Kienlongbank có sản phẩm cho vay trả góp ngày: Là sản phẩm
cho vay bằng đồng Việt Nam theo hình thức trả góp ngày (gốc, lãi) đối
với khách hàng vay vốn là cá nhân nhằm phục vụ nhu cầu đời sống và
hoạt động kinh doanh, hoạt động khác.
Tiện ích và đặc tính sản phẩm:

Chúng cũng có thể sử dụng trực tiếp các thông tin đánh
cắp được để mua sắm hàng hóa qua mạng, thực hiện các
giao dịch online không xuất trình thẻ.

. Hồ sơ vay vốn đơn giản; thời gian giải ngân nhanh chóng;
. Thời hạn vay vốn linh hoạt lên đến 270 ngày;

Dù hiện nay thẻ tín dụng và các loại thẻ ATM được tích hợp chip
EMV (tên viết tắt của 3 tổ chức: Europay, Mastercard, Visa. Loại chip
điện tử với bộ xử lý như một máy tính với công nghệ cao, có khả
năng lưu trữ và mã hóa thông tin với độ bảo mật cao) nhưng
không có nghĩa thông tin thẻ sẽ được bảo mật tuyệt đối và chủ
thẻ có thể lơ là trong việc quản lý thông tin thẻ của mình. Không
có sự bảo mật nào tốt nhất bằng chính sự cẩn thận của chính chủ
thẻ. Biết cách bảo vệ thông tin thẻ của mình thì việc sử dụng thẻ
sẽ không còn là vấn đề lo ngại mà nó sẽ mang lại hiệu quả tối ưu
trong cuộc sống, giúp bạn kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm tài chính,…
Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội để tận hưởng một dịch vụ thanh toán
hiện đại qua thẻ khi mà chúng ta dễ dàng kiểm soát, tránh được
các rủi ro phát sinh bằng cách thực hiện các biện pháp sau:

. Số tiền vay từ 1 triệu lên đến 100 triệu đồng/khách hàng;
. Tài sản thế chấp đa dạng: Bất động sản, động sản (bao gồm
cả xe gắn máy, ô tô, mô tô);
. Khách hàng không cần phải đến Ngân hàng đóng tiền hàng
ngày, nhân viên phụ trách sẽ chịu trách nhiệm thu và nộp cho
khách hàng.
Điều kiện:
. Có hộ khẩu cùng tỉnh thành, cùng khu vực hoạt động của
Kienlongbank.
Câu 2: THẤU CHI TIÊU DÙNG QUA THẺ
KHÁCH HÀNG HỎI:

1

Các tin tặc ngày càng tinh vi hơn khi dễ dàng đánh cắp thông tin
thẻ qua các hình thức gián tiếp như:

Bảo mật tuyệt đối thông tin Thẻ của bạn như: Số Thẻ, Ngày hiệu
lực, Số CVV2 (dành cho thẻ tín dụng), mã PIN cũng như không
đưa thẻ cho người khác sử dụng.

2

Gửi tin nhắn trúng thưởng, tin nhắn cảnh báo giả mạo
nhưng yêu cầu nhập thông tin thẻ tín dụng;

Ký tên vào khung chữ ký ở mặt sau của Thẻ và luôn giữ Thẻ một
cách an toàn.

3

Không thực hiện giao dịch ở máy ATM khi có các dấu hiệu, nghi
ngờ bất thường.

4

Không để nhân viên thu ngân cầm Thẻ của mình ra khỏi tầm mắt,
tránh trường hợp Thẻ bị lợi dụng.

Tạo ra các website giả mạo có địa chỉ gây nhầm lẫn với
địa chỉ mà bạn muốn truy cập vì chỉ cần khác nhau một
ký tự trên domain website, hoặc thiết kế giao diện trong
trang giống hệt với website thật khiến chúng ta nhầm
tưởng đó là website chính thức. Tất nhiên tất cả dữ liệu
mà bạn nhập vào các webstie này đều thuộc quyền quản
lý của chúng;

5

Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin về mật khẩu dưới
bất kỳ hình thức nào cho các trang web và email lạ, không tin cậy.

6

Chỉ giao dịch ở những website tin cậy (https://) _ Có chữ “s”
Secure (nghĩa là an toàn).

7

Khóa chức năng thanh toán trực tuyến khi không có nhu cầu
sử dụng.

. Có thâm niên làm việc tối thiểu 12 tháng tính đến thời điểm vay vốn tại doanh nghiệp trả lương qua tài khoản Kienlongbank.

Giả danh người thân trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn
có từ rất lâu, nhưng rất nhiều người mắc phải.

8

Lưu số Hotline của ngân hàng và gọi báo ngay khi nghi ngờ thẻ
lộ thông tin hoặc mất cắp, thất lạc.

. Không có khoản nợ không tài sản bảo đảm, không là bên bão lãnh cho bất kỳ nghĩa vụ trả nợ nào từ nguồn thu nhập tại doanh
nghiệp nơi đang làm việc.

Gửi mã độc vào điện thoại, máy tính để lấy cắp dữ liệu
trong máy tính nếu chúng ta nhấp vào nó;

• Bộ phận Quản lý rủi ro - Trung tâm Thẻ
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Vay thấu chi là gì? Điều kiện để khách hàng được vay thấu chi tại Kienlongbank?
KIENLONGBANK ĐÁP:
Vay thấu chi là sản phẩm cho phép khách hàng có thể sử dụng vượt số dư hiện có trong tài khoản thanh toán của khách hàng đang mở
tại Kienlongbank. Số tiền vượt có thể lên đến 50 triệu đồng. Số tiền này được tự động thu hồi dần ngay khi tài khoản của khách hàng
phát sinh nguồn tiền vào. Lãi suất được tính dựa trên số tiền chi vượt và số ngày sử dụng thực tế.
Tiện ích và đặc tính sản phẩm:
. Hồ sơ vay vốn đơn giản; thời gian giải ngân nhanh chóng;
. Vay tín chấp (căn cứ nguồn thu nhập) để cấp hạn mức, không cần thế chấp;
. Chủ động linh hoạt trong việc sử dụng khoản vay (bất kể khi khách hàng có nhu cầu);
. Khách hàng hoàn tất hồ sơ lần đầu, mọi giao dịch phát sinh được thực hiện tự động dựa trên tài khoản thanh toán (tài khoản
lương mà khách hàng đăng ký với Kienlongbank)
Điều kiện:
. Cam kết và ủy quyền cho doanh nghiệp (nơi đang làm việc) trích lương hàng tháng của khách hàng để trả nợ.

• Trung tâm DVKH
www.kienlongbank.com
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ĐƠN VỊ KINH DOANH

KIENLONGBANK CÁI BÈ & KIENLONGBANK LÂM ĐỒNG

KHAI TRƯƠNG VỚI TÂM THẾ VỮNG VÀNG
KIENLONGBANK CÁI BÈ

Tiềm năng phát triển mạnh mẽ
ằm ven sông Tiền với cảnh quan nên thơ, hữu tình, gồm hệ thống
sông rạch uốn quanh, xen lẫn những vườn cây ăn trái, cùng
các làng nhà cổ, Cái Bè là một trong những địa phương có lợi
thế để phát triển du lịch. Vì lẽ đó, chính sách của địa phương
trong các năm đều xác định việc khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát
triển du lịch trên địa bàn Huyện là một trong những mục tiêu quan trọng.
Từ thuở sơ khai, huyện Cái Bè đã là một trong những trung tâm hành chính
- kinh tế - chính trị của Nam bộ với tên gọi “Cái Bè Dinh” (năm 1732, do Chúa
Nguyễn Phúc Chu xây dựng). Ngày nay, Cái Bè là một trung tâm phân phối trái
cây chủ lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Kienlongbank Lâm Đồng
Tự tin với sứ mệnh Chi nhánh đầu tiên tại Lâm Đồng

Nằm ở tả ngạn sông Tiền ngày đêm chở nặng phù sa, mảnh đất trù phú Cái Bè
được mệnh danh là “vương quốc trái cây” với trên 16 ngàn hecta vườn cây ăn
trái trĩu quả, xum xuê trải dọc theo những dải cù lao xanh biếc.
Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe câu hát:

Ngày 26/5/2018, Kienlongbank Lâm Đồng chính thức hoạt động, đánh
dấu sự xuất hiện của Kienlongbank lần đầu tiên tại vùng đất Cao
Nguyên. Kienlongbank Lâm Đồng có trụ sở đặt tại số 394, Quốc lộ 20,
thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

“Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay
Ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây”
Câu hát ấy dường như thôi thúc khách
phương xa hãy thử một chuyến hành
trình xuôi về vùng đất quanh năm
trái ngọt này để một lần tận mắt trải
nghiệm và thưởng thức các loại trái cây nơi
đây.
Và có lẽ, chính vì sự ngọt ngào đậm chất miền
Tây của vùng đất này, của người dân nơi đây,
cùng với những tiềm năng phát triển về lợi thế
du lịch, mà thương hiệu Kienlongbank đã gắn
bó, gần gũi và tin cậy hơn với người dân miền
Tây 23 năm qua. Tại tỉnh Tiền Giang, đến nay,
Kienlongbank đã có 4 điểm giao dịch trong đó
Kienlongbank Cái Bè là điểm giao dịch thứ 4
vừa được khai trương vào ngày 09/5/2018.
Là một trong 17 CN, PGD được thành lập mới
trong năm 2018, Kienlongbank Cái Bè có trụ
sở đặt tại số 326A, khu phố 3, thị trấn Cái Bè,
huyện Cái Bè, tỉnh tiền Giang, cách Chợ Cái Bè
khoảng 300 mét. Trụ sở được trang bị khang
trang, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng
điều kiện hoạt động theo quy định của Ngân
hàng nhà nước Việt Nam, đảm bảo phục vụ
tốt nhu cầu của khách hàng.
Với đội ngũ nhân sự gồm 10 người, đủ
đảm bảo cho công tác điều hành và tác
nghiệp. Thực hiện định hướng chung của
Kienlongbank về công tác phát triển
kinh doanh, chăm sóc khách hàng,
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Ban lãnh đạo Kienlongbank Cái Bè đã
xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết,
có chuyên môn, kinh nghiệm. Trước khi đưa trụ
sở hoạt động, tất cả nhân sự của Kienlongbank
Cái Bè đã được đào tạo thực tế tại các CN, PGD
Kienlongbank để học hỏi thêm kinh nghiệm,
giúp đơn vị hoạt động ổn định ngay khi khai
trương. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Kienlongbank
Cái Bè cũng chú trọng đến việc xây dựng một
môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, thân
thiện để tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong
gia đình nhỏ Kienlongbank Cái Bè phát huy sức
mạnh cá nhân và tập thể để hoàn thành chỉ tiêu
kinh doanh được giao góp phần trong việc hoàn
thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ngân
hàng.
Kienlongbank với lợi thế am hiểu thị trường khu
vực, thấu hiểu nhu cầu của đa số người dân,
doanh nghiệp, tập thể CB, NV của Đơn vị đã và
đang trong tâm thế rất vững vàng, tự tin đại
diện Kienlongbank hoạt động tại Cái Bè. Trụ sở
mới, địa bàn mới, với giá trị kinh doanh cốt lõi
“Tâm – Tín – Kiên – Xanh” đã được duy trì, phát
triển 23 năm qua sẵn sàng chinh phục những
thách thức sắp tới để cùng đồng hành với khách
hàng nơi mảnh đất trù phú, màu mỡ này.

• Nguyễn Văn Điểm
Giám đốc Kienlongbank Cái Bè

Vùng đất tiềm năng
Nhắc đến mảnh đất Lâm Đồng, hẳn ai
cũng nghĩ đến Đà Lạt – xứ sở mộng mơ
giữa đất trời Tây Nguyên. Tuy nhiên, nếu
muốn khám phá sự mạnh mẽ và hoang
sơ của núi rừng thì huyện Đức Trọng (Lâm
Đồng) là một địa điểm du khách khó có
thể bỏ qua.
Trung tâm huyện Đức Trọng cách thành
phố Đà Lạt 30 km về phía N am, nằm ở
vị trí đầu mối giao thông đường bộ giữa
Quốc lộ 20 (Đà Lạt – thành phố Hồ Chí
Minh) và Quốc lộ 27 (Đà Lạt – Ban Mê
Thuột). Quốc lộ 20 đi Ninh Thuận – Nha
Trang và đường nối Quốc lộ 20 với Quốc lộ
1 ở đoạn Ninh Gia – Bắc Bình (Bình Thuận).
Đức Trọng có vị trí địa lý và hệ thống giao
thông thuận lợi, nhiều dự án và công trình
trọng điểm đang được đầu tư xây dựng
trên địa bàn, như: Dự án nâng cấp sân
bay Liên Khương, xây dựng đường cao
tốc Liên Khương - chân đèo Prenn, nâng
cấp quốc lộ 20, cải tạo hồ Nam Sơn …Đức
Trọng được tỉnh Lâm Đồng lựa chọn là 1

trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh
cùng với TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc và huyện
Bảo Lâm.
Vai trò của Đức Trọng không chỉ là “toa
tàu” đi đầu trong phát triển kinh tế mà
cùng với các vùng khác tạo động lực thúc
đẩy phát triển đời sống xã hội ở hai khu
vực phía Bắc và Nam Lâm Đồng. Đây còn
là địa bàn trung chuyển hàng hóa và giao
lưu kinh tế với các vùng kinh tế trong và
ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh Lâm Đồng.

Dấu chân đầu tiên của
Kienlongbank
Nắm bắt được tiềm năng phát triển
của mảnh đất cao nguyên màu mỡ với
những dự án nông lâm nghiệp bền
vững và ngành dịch vụ du lịch phát
triển mạnh mẽ, Kienlongbank đã chính
thức đặt trụ sở Chi nhánh Lâm Đồng
tại đây. Ngày 26/5/2018, Kienlongbank
Lâm Đồng hoạt động tại số 394, Quốc lộ
20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng. Đây là trụ sở đầu tiên của

Kienlongbank tại tỉnh Lâm Đồng, mang
sứ mệnh chi nhánh thứ 29 và điểm giao
dịch thứ 119 của toàn hệ thống. Với trụ
sở khang trang, hiện đại, đội ngũ nhân
sự nhiệt huyết tận tâm, sản phẩm dịch
vụ ngân hàng đa dạng, Kienlongbank
Lâm Đồng tự tin góp phần tích cực vào
sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, tiếp cận
gần gũi hơn với người dân và hỗ trợ tích
cực nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh
doanh cho bà con trên địa bàn Tỉnh.
Hòa chung với sắc xanh của núi
rừng hùng vĩ, hình ảnh thương hiệu
Kienlongbank với sự trẻ trung, hiện đại
và thái độ phục vụ ân cần của nhân
viên. Kienlongbank Lâm Đồng hứa hẹn
sẽ mang đến cho khách hàng sự trải
nghiệm khác lạ khi đến với Ngân hàng.

• Hà Thiên Tâm
Giám đốc Kienlongbank Lâm Đồng
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KIENLONGBANK KHÁNH HÒA

Anh Nguyễn Đình Minh, Giám đốc
Kienlongbank Khánh Hòa cho biết:
“Chạm ngưỡng chặng đường 10 năm
hoạt động và phát triển, Kienlongbank
Khánh Hòa đã có nhiều bước tiến vượt bậc cả
về quy mô lẫn chất lượng. Tính đến 31/12/2017,
Kienlongbank Khánh Hòa có 07 điểm giao
dịch, gồm 01 Chi nhánh và 06 Phòng Giao
dịch trực thuộc; So với 10 năm hoạt động, tốc
độ tăng trưởng của đơn vị đạt gấp 18 lần. Từ
những kết quả khả quan đó, trong thời gian
tới, Kienlongbank Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát
huy những lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn
để tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa
các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh để
cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến
gần hơn với người dân trên địa bàn, chung tay
cùng chính quyền và các doanh nghiệp khác
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Khánh Hòa.”
và sự khởi sắc của địa phương là niềm vui
và hạnh phúc của Ngân hàng.

Ban Giám đốc và tập thể CB, NV Kienlongbank Khánh Hòa

Bén duyên với thành phố biển
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
từ năm 2008, Kienlongbank
Khánh Hòa không ngừng
phấn đấu tăng trưởng về
tín dụng và huy động. Với
dấu ấn 10 năm hoạt động,
Kienlongbank Khánh Hòa đã
góp phần nâng tầm thương
hiệu Kienlongbank trở thành
điểm sáng trên bản đồ ở dãy
đất miền Trung.
Được thành lập và khai trương
hoạt động vào ngày 12/7/2008,
Kienlongbank Khánh Hòa. Khi đó còn
là thương hiệu khá mới với người dân
trên địa bàn thành phố Nha Trang
nói riêng cũng như tỉnh Khánh Hòa
nói chung. Đơn vị đã gặp phải không
ít những khó khăn về tổ chức hoạt
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Luôn đồng hành khách hàng trong
kinh doanh

Trụ sở Kienlongbank Khánh Hòa tại địa chỉ số 54A Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa

động, tìm kiếm và phát triển khách hàng. Đội ngũ cán bộ chủ chốt được điều động từ
Hội sở chính, còn lại đa số là nhân viên mới ra trường, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực
hoạt động ngân hàng còn chưa thành thạo. Nhưng bằng niềm tin, sự quyết tâm cùng
những động viên và hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Ngân hàng, Ban Giám đốc, tập thể CB, NV
Kienlongbank Khánh Hòa được tiếp thêm nghị lực, vượt qua mọi thử thách từng bước
khẳng định vị trí tại vùng đất mới Khánh Hòa.

Ở đâu có Kienlongbank ở đó luôn có
những con người sẵn lòng chia sẻ. Trong
hoạt động kinh doanh của Kienlongbank
nói chung và tại Kienlongbank Khánh
Hòa nói riêng, sự đồng hành và sẻ chia
cùng khách hàng là tôn chỉ được Ngân
hàng đặt lên hàng đầu. Từ ngày thương
hiệu Kienlongbank có mặt tại Khánh Hòa
thì Ngân hàng luôn gắn bó, đồng hành,
chia sẻ những khó khăn của khách hàng,
chung vui với niềm vui của khách hàng.
Những năm qua Kienlongbank Khánh
Hòa luôn là người bạn thân thiết của
khách hàng trong các hoạt động kinh
doanh, quá trình phát triển của doanh
nghiệp, sự ổn định cuộc sống người dân

Cuối năm 2017 cơn bão số 12 kinh hoàng
đã tàn phá vùng đất này. Nó đi qua và để
lại những hậu quả nặng nề, khách hàng
của Kienlongbank cũng không tránh khỏi
sự mất mát, thiệt hại tài sản. Ban Giám đốc
Đơn vị và ông Võ Văn Châu - Tổng Giám
đốc Kienlongbank lúc bấy giờ cùng ông
Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc NHNNVN
CN Khánh Hòa đã kịp thời thăm hỏi, động
viên, đến thăm nhà của khách hàng bị
thiệt hại do bão, đã để lại tình cảm tốt đẹp,
dấu ấn khó phai trong lòng khách hàng.
Từ chuyến thăm đầy nghĩa tình của lãnh
đạo Ngân hàng cho đến việc Hội đồng
quản trị Kienlongbank đã quyết định xem
xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm,
giãn lãi suất cho vay hiện hữu đối với các
khách hàng bị thiệt hại do thiên tai bão lũ,
Kienlongbank Khánh Hòa một lần nữa đã
tạo niềm tin vững chắc trong lòng khách
hàng đúng với phương châm “Sẵn lòng
chia sẻ”.

Đồng hành với địa phương vì an sinh
xã hội
Tại Khánh Hòa, khách hàng và bà con còn
biết đến Kienlongbank không chỉ là Ngân
hàng an toàn, tận tâm phục vụ khách
hàng mà còn qua các hoạt động xã hội
vì cộng đồng rất ý nghĩa, nhân văn như
Chương trình trao tặng học bổng “Chia
sẻ ước mơ” cho các em học sinh THPT đạt
thành tích học tập tốt, tặng quà Tết cho
bà con có hoàn cảnh khó khăn và ngư
dân vùng biển vui xuân đón Tết, hỗ trợ kịp
thời cho đồng bào khó khăn do thiên tai,
lũ lụt,… Đây là những chương trình được
Kienlongbank duy trì nhiều năm qua.

Khách hàng Nguyễn Thị Kính cho biết: “Cũng gần
10 năm nay, tại Khánh Hòa, tôi chưa gọi tên
một Ngân hàng nào khác ngoài Kiên Long
để các con tôi chở tôi đến giao dịch với Ngân
hàng. Sự thân thiện, nhiệt tình, luôn quan
tâm và đồng hành cùng khách hàng của
Ngân hàng là cơ sở để tôi gửi gắm trọn niềm
tin của mình”.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ CN Khánh Hòa cho biết: “Gia nhập
đội ngũ nhân viên với Kienlongbank Khánh
Hòa chỉ vài năm, bản thân tôi cảm thấy
vui mừng và tự hào khi Kienlongbank CN
Khánh Hòa thay da đổi thịt từng ngày. Số
lượng khách hàng tín nhiệm và ủng hộ
Kienlongbank ngày một nhiều hơn, thương
hiệu Kienlongbank ngày một đến gần hơn
với khách hàng. Dù không trực tiếp tiếp xúc
với khách hàng, nhưng nhìn thấy những
khách hàng dù ở rất xa, thường xuyên giao
dịch tại Ngân hàng dần quen thuộc như
người nhà. Những quan tâm trò chuyện chia
sẻ của khách hàng với đội ngũ giao dịch
viên, nhân viên kiểm ngân của Đơn vị như
người thân. Chúng tôi cũng hạnh phúc và
vui lắm khi Kienlongbank đã được sự tin yêu
của khách hàng”.
Mỗi bước thành công của Kienlongbank
nói chung và Kienlongbank Khánh Hòa
nói riêng góp phần tạo nên từ sự tin tưởng
và gắn bó của khách hàng với Ngân hàng.
Kienlongbank Khánh Hòa hôm nay sẽ
luôn phấn đấu, nỗ lực hết sức mình tiếp
tục khẳng định đại diện thương hiệu của
Kienlongbank tại vùng đất biển miền Trung.

• Kienlongbank Khánh Hòa
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M

ột thương hiệu ngân
hàng tốt là một
thương hiệu có uy
tín, được sự tin cậy của đa
số khách hàng. Dưới đây
là những giá trị cốt lõi
giúp Kienlongbank tạo
dựng được uy tín của
Ngân hàng.

Các yếu tố tạo nên
THƯƠNG HIỆU
NGÂN HÀNG

THƯƠNG HIỆU KIENLONGBANK

THƯƠNG HIỆU KIENLONGBANK

Sự “cảm tình” luôn là lý do quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết
định gắn bó với thương hiệu. Để tạo ra những trải nghiệm tốt
nhất cho khách hàng, Kienlongbank thường xuyên mở các khóa
đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên, những người trực tiếp
tiếp xúc với khách hàng về cách phục vụ khách hàng sao cho
thân thiện và niềm nở nhất. Luôn mang đến cho khách hàng
sự trải nghiệm tuyệt vời tại Kienloangbank bằng cách luôn giải
quyết nhanh gọn, đơn giản, không để khách chờ quá lâu. Song
song đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết
trong năm. Một yếu tố quan trọng nữa cần nhắc đến chính là
luôn giữ vệ sinh, quang cảnh sạch đẹp nơi quầy giao dịch. Yếu
tố ngoại hình của nhân viên cũng là điểm nhấn để tạo ấn tượng
về sự chuyên nghiệp, cao cấp.

Với slogan “Sẵn lòng chia sẻ”, Kienlongbank luôn tích cực tổ chức
và tham gia các sự kiện cộng đồng để chia sẻ trách nhiệm của
doanh nghiệp với khách hàng qua các sự kiện như Trao học
bổng “Chia sẻ ước mơ”, trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh
khó khăn, xây cầu nông thôn, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương,
mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo…. Các chương trình cộng
đồng thường sẽ tạo ấn tượng, gây thiện cảm và mang lại cảm
xúc thương hiệu rất tích cực.

gần gũi với khách hàng

THƯƠNG HIỆU KIENLONGBANK với cộng đồng
Bên cạnh việc tiếp cận khách hàng thông
qua hình ảnh nhận diện tại nơi làm việc, nơi
giao dịch khách hàng, Kienlongbank còn
giới thiệu hình ảnh thương hiệu qua hình
thức quảng cáo trực quan bằng biển quảng
cáo ngoài trời. Đây là loại hình quảng cáo
thu hút được nhiều lượt tiếp cận với đa dạng
đối tượng và số lượng nhận biết thương
hiệu rộng lớn.

Nổi bật, trong năm 2018, Kienlongbank mạnh dạn và tự tin khi xuất hiện thương hiệu
tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Ga Quốc Nội (Tp.Hồ Chí Minh). Có thể thấy, đây là
hình thức quảng cáo được đánh giá cao về mặt hiệu quả, khẳng định được đẳng cấp
và uy tín thương hiệu của Kienlongbank, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận với nhà đầu tư
nước ngoài, khách hàng tiềm năng tại các thành phố lớn.
Với 16 hộp đèn 2 mặt, dòng chữ “Kienlongbank” có hiệu suất hiển thị tối đa và không
bao giờ tắt, bất kể là ngày hay đêm nhờ hệ thống đèn led chiếu sáng để bảng quảng
cáo luôn nổi bật.

Chia sẻ với xã hội

Pano Lý Thường Kiệt ( Tp. Hồ Chí Minh)

Pano Sân bay Tân Sơn Nhất ( Ga Quốc Nội - Tp. Hồ Chí Minh)

THƯƠNG HIỆU KIENLONGBANK

chuẩn nơi làm việc

Kienlongbank trao tặng bồn nước cho khách hàng vùng hạn mặn

Kienlongbank tập trung đầu tư vào chiến
lược phát triển mạng lưới và chuẩn hóa
các trụ sở Kienlongbank. Với mỗi chi nhánh,
phòng giao dịch được khai trương, khánh
thành, Kienlongbank đồng bộ từ nội thất
lẫn ngoại thất, nổi bật nhất luôn luôn là logo
hình đầu rồng của Ngân hàng có thể nhìn
thấy rất rõ từ xa. Khi bước chân vào bất cứ
một điểm giao dịch nào tại Kienlongbank,
khách hàng sẽ thấy từ những chi tiết nhỏ
nhất, như biển giờ làm việc, thông báo, hộp
đựng tờ rơi, hộp thư góp ý, các biểu mẫu,
túi đựng quà, giấy tiêu đề … đều đồng nhất
theo nhận diện thương hiệu Kienlongbank.

Khách hàng đến giao dịch tại Kienlongbank

Kienlongbank trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Cuối cùng, đúc kết lại rằng thương
hiệu không chỉ là logo, quảng cáo.
Mà thương hiệu là những giá trị được
khách hàng cảm thấy và ghi nhận.
Thương hiệu nằm trong trái tim, trí óc
của khách hàng và sẽ trường tồn nếu
ngân hàng biết cách đầu tư xây dựng
và duy trì...Với Kienlongbank là Ngân
hàng có lợi thế am hiểu khách hàng,
am hiểu thị trường công tác quảng

bá thương hiệu cũng được tối ưu hóa về chi phí để làm sao mang lại hiệu quả
cho Ngân hàng, phù hợp với chiến lược phát triển Kienlongbank trong từng giai
đoạn. Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, để làm sao thuyết phục khách
hàng có thể tự tin giới thiệu hình ảnh Kienlongbank đến bạn bè, người thân, đồng
nghiệp và gắn bó giao dịch nhiều hơn, lâu dài với Kienlongbank.

• Bộ phận Thương hiệu – Phòng Marketing

CB, NV Kienlongbank đến thăm hỏi khách hàng
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Đến với Bản tin số 50 kỳ này, Ban biên tập chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý thời gian từ các thành viên Kienlongbank.
Các bạn hãy cùng tham khảo nhé.

KỸ NĂNG CÔNG SỞ

Những cách quản lý thời gian tốt nhất
Mỗi giây trôi qua không bao giờ
lấy lại được, vì vậy trước khi làm
việc gì bạn nên có kế hoạch cụ thể
để quản lý thời gian một cách khoa
học nhất, tránh bị lãng phí thời gian
một cách vô bổ. Tuy nhiên, nhiều
người vẫn phải lo rượt đuổi thời
gian do không biết tận dụng, sắp
xếp công việc và cuộc sống thế nào
cho phù hợp nhất. Vậy thời gian
quan trọng thế nào và làm sao để có
kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả?

GOALS ACHIEVED

Chị Hứa Kim Liên
NV Chăm sóc khách hàng
Phòng Hành chánh Quản trị

Sắp xếp nơi làm việc khoa học
Sắp sếp nơi làm việc khoa học giúp bạn
không mất thời gian tìm kiếm những hồ
sơ, tài liệu cần thiết khi cần. Một nơi làm
việc lộn xộn với đống tài liệu mới - cũ,
quan trọng - không quan trọng hỗn độn
không chỉ khiến bạn cảm thấy rối mắt mà
nó còn làm mất nhiều thời gian khi bạn
cần tìm một loại tài liệu gì đó. Vì vậy hãy
sắp xếp ngăn nắp và khoa học cho nơi
làm việc khi đó bạn sẽ có thêm nhiều thời
gian để không phải lãng phí thời gian cho
những công việc vô bổ.
Việc sắp xếp kiểu này giúp bạn không phải
vội vàng hay căng thẳng vì lỡ quên những
việc quan trọng mà vẫn đảm bảo những
công việc khác vẫn được giải quyết đúng
thời hạn.

Liệt kê những công việc cần phải làm
Liệt kê ra danh sách những công việc cần
phải làm trong ngày, trong tuần và trong
tháng. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng quản
lý được qũy thời gian quý giá của mình.
Bạn sẽ biết mình cần phải làm gì vào giờ
nào, như vậy bạn sẽ không phải mất thời
gian nhớ xem mình phải làm việc gì trong
ngày hôm nay hoặc việc gì tiếp theo sau
khi hoàn thành xong công việc nào đó.

Anh Bùi Quốc Thịnh
NV Chăm sóc khách hàng
Phòng giao dịch Tân Châu

Chị Đỗ Thị Hồng
NV Truyền thông
Phòng Marketing

Xác định mục tiêu
Xác định mục tiêu là cách quản lý thời
gian khoa học nhất. Khi có mục tiêu rõ
ràng bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để
đạt được mục tiêu đó. Đương nhiên để
làm được việc đó bắt buộc bạn phải lên
lịch trình cụ thể trong khoảng thời gian
bao lâu phải hoàn thành mục tiêu. Khi đó
bạn sẽ làm chủ được thời gian và không
để thời gian trôi đi một cách lãng phí.

Anh Bùi Thế Hiển
NV hành chánh
Chi nhánh Rạch Giá
Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
Sau khi liệt kê những công việc cần làm,
bạn hãy dành chút thời gian kiểm tra lại
xem công việc nào quan trọng cần phải
làm trước, công việc nào có thể để lại
sau. Những công việc quan trọng bạn
hãy đánh dấu lại và làm ngay để đảm bảo
công việc được hoàn thành đúng thời
gian, sau đó hãy tiếp tục làm những công
việc còn lại.
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Bạn nên viết ra mọi thứ cần làm trong
một ngày để có thể không thiếu việc và
sắp xếp có tổ chức hơn.
Sắp xếp thứ tự công việc để có thể
giái quyết công việc đó với tầm quan
trọng cao và quản lý thời gian hiệu quả.
Tổng kết lại công việc
Trước khi kết thúc một ngày làm việc, bạn
nên tổng kết lại công việc vào cuối ngày
để xem bạn đã làm được những gì và
chưa làm được gì, bạn đã mất bao nhiêu
thời gian cho những công việc đó và có
thật sự hiệu quả hay không. Quỹ thời
gian bạn dành cho những công việc đó
đã thật sự khoa học chưa, nếu có chỗ nào
chưa hợp lý hãy tìm ra lý do và khắc phục
để những lần làm sau sẽ rút ngắn được
khoảng thời gian để dành cho việc khác.

Lên kế hoạch công việc cho một tuần
và luôn mang theo một quyển sổ nhỏ
bên mình, vì lúc nào cũng có thể có việc
phát sinh mà Trưởng Đơn vị hay giao cho...
Hãy luôn nhận ra các thói quen xấu của
mình khi được người khác góp ý.
Luôn nhìn vào mỗi kết quả mà mình
làm được bằng cách vượt qua những khó
khăn, rào cản trong quá trình thực hiện
công việc. Và cuối cùng là báo cáo việc đã
làm với Trưởng Đơn vị.

• Phòng Marketing tổng hợp
www.kienlongbank.com
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Những tháng năm rực rỡ
T

rong cuộc đời mỗi con người, thanh xuân luôn là giai đoạn đẹp nhất khi mà ta
có thể làm bất cứ gì mình thích với tất cả nhiệt huyết và lòng đam mê. Tuy nhiên,
để có một môi trường phù hợp để thỏa sức “cháy” trong thanh xuân là một việc
không hề dễ dàng. Đã có rất nhiều người từng thử nhưng lại thất bại và rồi nuối
tiếc cho những tháng năm tuổi trẻ qua đi. Với bản thân, tôi cảm thấy thật sự may
mắn khi tìm được nơi để cống hiến thanh xuân của mình, đó không ở đâu khác
chính là Kienlongbank Phú Nhuận.

K

10 năm

ienlongbank Phú Nhuận là một tập thể trẻ trung, năng động với những vị sếp
luôn yêu cầu cao trong công việc nhưng lại rất gần gũi và luôn đồng hành cùng
nhân viên mình vượt qua khó khăn. Tôi còn nhớ những ngày đầu khi làm việc
tại Kienlongbank Phú Nhuận với những bỡ ngỡ và lo lắng vì bản thân còn mơ
hồ rằng môi trường này có giúp mình cháy hết mình, thỏa sức khao khát cống
hiến hay không. Rồi những anh chị đồng nghiệp đã xua tan những bỡ ngỡ và
lo lắng ấy, mọi người đều thân thiện, đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau
để phục vụ khách hàng tốt nhất qua đó nâng cao hình ảnh Kienlongbank trong
mắt khách hàng.

Gắn bó nghề ngân hàng
Thấm thoát 10 năm, tôi – cô sinh viên trẻ
trung đã rất tự tin khi chọn chuyên ngành
kinh doanh tiền tệ để làm con đường sự
nghiệp trong tương lai. Tôi còn nhớ như in
ánh mắt rạng rỡ của ba, mẹ khi tôi báo tin
con đã trúng tuyển vào làm việc tại Ngân
hàng TMCP Kiên Long sau vòng thi đầy thử
thách cam go. Dẫu chỉ bắt đầu là một nhân
viên như bao người khác nhưng tôi luôn tự
hào và hãnh diện với hình ảnh của một cô
nhân viên ngân hàng.

• Bùi Thị Lệ
Trưởng Phòng Kế toán-Ngân quỹ
Kienlongbank Hậu Giang

Có ai biết đằng sau hình ảnh cô giao dịch
viên xinh xắn kia, lúc nào cũng nở nụ cười
thật tươi khi gặp khách hàng, lúc nào cũng
là một trong những người về trễ nhất trong
Ngân hàng lại là người chịu đựng giỏi về
những áp lực về chỉ tiêu, về nghiệp vụ, ….
Có ai biết anh tín dụng để có được hợp
đồng được giải ngân, không chỉ hoàn thành
chỉ tiêu mà còn xuất phát từ sự kiên trì và
bền bỉ từng ngày để nhận được sự đồng ý
của khách hàng.
Thú vị với những người làm nghề giống như
tôi là khi về đến nhà rồi vẫn thấp thỏm phập
phồng theo dõi tỷ giá lên xuống, tin tức tài
chính trong nước lẫn thế giới,... Áp lực thật
nặng nề khi tất cả đánh giá chỉ dựa trên con
số. Bất giác chợt hiểu vì sao “Tiền” luôn đi đôi
với “Tệ” và bất giác tự hỏi: có thật “Tiền” có
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“Tệ”? Và có phải mình đã đi sai đường?
Nhưng tôi tự tin khẳng định ngay khi suy
nghĩ ấy thoáng qua: Tôi không sai đường!
Thời gian cứ trôi qua. Thế là đã hơn 10 năm
tôi gắn bó với cái nghề ngân hàng này. Vinh
quang có, nước mắt có, hạnh phúc có, hồi
hộp khi chỉ tiêu biến động,…. Mọi cung bậc
cảm xúc dần dần được trải nghiệm bởi chính
bản thân và của bao đồng nghiệp cùng làm
nghề ngân hàng. Tôi đã từng ngưỡng mộ
tròn xoe mắt trước những chiếc bằng khen,
bông hồng vàng đặt trên bàn một chú Giám
đốc Ngân hàng khi đi thăm chúc mừng Chú
ấy đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm.
Thật ra cái gì cũng có cái giá của nó và quan
trọng là mình phải biết điểm dừng, biết tìm
thấy niềm vui trong công việc để hài lòng
với những gì đang có. Tôi nhớ lại quãng thời
gian đầy khó khăn, nếu không có sự đồng
sức, đồng lòng của cả tập thể, nếu không
có những vị lãnh đạo có tinh thần bằng
thép, thì có lẽ Kienlongbank sẽ không phát
triển và đủ sức cạnh tranh trên thị trường tài
chính như hôm nay.
Trong những tháng ngày ấy, tôi nhớ mãi
hình ảnh từ anh bảo vệ vẫn niềm nở xếp
xe từng hàng dài cho dòng người tới Ngân
hàng giao dịch, vẫn hồ hởi vác những bao

tiền nặng trĩu chất đầy Ngân hàng để đảm
bảo thanh khoản. Tôi nhớ mãi các bạn
giao dịch viên đứng suốt cả ngày, hạch
toán từ sáng sớm cho đến khi trời mờ tối
để giải quyết nhu cầu của khách hàng với
nụ cười vẫn nở trên môi. Tôi nhớ mãi các
bạn quan hệ khách hàng trực chiến tìm
mọi cách để giữ chân khách hàng ... Từng
miếng bánh mì nuốt vội, từng giọt mồ
hôi lăn dài trên trán, thậm chí ở đến nữa
đêm khuya tại Ngân hàng, mọi người vẫn
làm việc. Tất nhiên đã có nhiều người ra
đi, luân chuyển sau từng ấy năm. Nhưng
cũng có rất nhiều người vẫn ở lại và tiếp
tục cống hiến.

G

iờ đây, Kienlongbank Phú Nhuận như một mái nhà thứ hai của tôi, giúp tôi phát
huy hết năng lực của bản thân và đam mê, nhiệt huyết công việc, để rồi bản thân
chợt òa khóc khi cả phòng đạt được thành tích cao, được Ban lãnh đạo khen
ngợi. Nếu ai đó hỏi tôi thanh xuân của tôi là như thế nào? Tôi sẽ nói thanh xuân
của tôi là những năm tháng rực rỡ dưới mái nhà Kienlongbank!

Nghề ngân hàng mà tôi đang đi theo
cũng giúp tôi có cuộc sống thật vui vẻ,
hài lòng và có ích khi giúp ích nhiều cho
khách hàng, cho xã hội. Nghề ngân hàng
đã giúp cho tôi phát triển, vươn xa, biến
ước mơ của bản thân và hàng triệu khách
hàng thành hiện thực. Đó chẳng phải là ý
nghĩa hay sao? Huống gì với tôi và nhiều
người, Kienlongbank đã trở thành ngôi
nhà thứ hai mất rồi!
Lúc nào trong trái tim những người làm
ngân hàng như tôi cũng luôn muốn đóng
góp vào sự thành công của nền kinh tế
nước nhà. Hãy để mỗi ngày đi qua trong
cuộc đời mỗi người chúng ta thật giá trị,
để đến khi ngoảnh lại, chúng ta sẽ không
phải hối tiếc vì đã sống hoài, sống phí, để
chúng ta luôn tự hào vì mình được làm
trong ngành tài chính.

• Tống Khánh Chung
Giao dịch viên Kienlongbank Phú Nhuận
www.kienlongbank.com
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KIENLONGBANK TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA NỘI BỘ NĂM 2018

Ấn tượng Kiên Long
Nhằm góp phần xây dựng và chuẩn hóa hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên
(CB, NV) Kienlongbank, nâng cao giá trị văn hóa của Kienlongbank, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
(BCH CĐCS) Kienlongbank đã tổ chức Chương trình thi đua nội bộ “Ấn tượng Kiên Long” dành cho
CB, NV tại các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống. Chương trình được diễn ra từ ngày 05/5/2018 đến
hết ngày 31/12/2018, với tổng giá trị giải thưởng trên 308 triệu đồng.
Đây là Chương trình thi
đua nội bộ tiên phong
trong năm 2018 được BCH
CĐCS tổ chức. Các tiêu chí
thi đua dựa trên quy chuẩn
chất lượng dịch vụ được
quy định tại “Bộ tiêu chuẩn
chất lượng dịch vụ Kienlongbank”, mục đích giúp
cho CB, NV nâng cao nhận
thức tầm quan trọng của
công tác phục vụ khách
hàng và tạo động lực để
CB, NV từng bước hoàn
thiện tác phong chuyên
nghiệp khi giao dịch trực
tiếp với khách hàng. Đối
tượng tham gia dành cho
các chức danh: giao dịch
viên, nhân viên chăm sóc
khách hàng, nhân viên
bảo vệ, nhân viên tín dụng,
nhân viên thủ quỹ…
Với cơ cấu giải thưởng tại
đơn vị kinh doanh 563 giải,
tổng giá trị giải thưởng
trên 308 triệu đồng sẽ được
trao thưởng bằng hiện kim
cho các cá nhân xuất sắc
theo quý, năm. Đặc biệt
các nhân viên gương mẫu
được xét trao giải sẽ được
biểu dương trên toàn hệ
thống Kienlongbank.
Có thể nói, “Ấn tượng Kiên
Long” là một trong những
phong trào thi đua thiết
thực, sôi nổi giúp nâng cao,
duy trì ý thức trách nhiệm
và tác phong làm việc của
mỗi CB, NV Kienlongbank
góp phần tạo dựng môi
trường văn hóa chuyên
nghiệp, gia tăng niềm tin
của khách hàng khi đến
giao dịch tại Ngân hàng.

Mách nhỏ bí quyết để trở thành “Nhân viên gương mẫu”

Ấ� �ượn� Kiê� Lon�
5S

Cá nhân
Hình ảnh, tác phong

TỔNG GIẢI THƯỞNG

Thái độ phục vụ

Thời gian: Đến 31/12/2018
Đối tượng: Giao dịch viên, NV Chăm sóc khách hàng, NV Kho quỹ, NV Bảo vệ,
NV Tín dụng, Hỗ trợ tín dụng
Ban Chấp hành CĐCS Kienlongbank

www.kienlongbank.com

1. Chỉn chu
Ấn tượng ban đầu về hình thức rất quan trọng, hãy luôn luôn giữ tác phong và hình ảnh chuyên
nghiệp của Ngân hàng thông qua đồng phục, giày dép, đầu tóc…
2. Lời chào
Lời chào giúp rút ngắn khoảng cách với khách hàng; Lời chào giúp bạn có sự chủ động, tạo thiện
cảm với khách hàng.
3. Cười 		

Tác dụng của nụ cười:

. Cười giúp cải thiện quan hệ.
. Cười liên quan đến việc cải thiện năng suất và hiệu quả khi đang thực hiện công việc.
. Cười khiến người đối diện tin tưởng và an tâm hơn
. Cười làm bạn cảm thấy vui vẻ hơn và bớt đi căng thẳng.
4. Chủ động
. Luôn chủ động tìm việc, đề xuất công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình.
. Không chờ cấp trên giao việc.
. Chủ động tìm kiếm giải pháp để hoàn thành công việc.
. Chủ động nhìn nhận trách nhiệm và sửa sai khi mắc lỗi.
5. Cảm ơn
. Hãy nói cảm ơn đến khách hàng ngay cả khi chưa thực hiện giao dịch thành công.

Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2018, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Kienlongbank tổ
chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Ước mơ của em” dành cho con em CB, NV, CTV vào sáng ngày 27/5/2018.
uộc thi mang chủ đề “Ước mơ của em”
dành cho trẻ em từ dưới 13 tuổi có
năng khiếu, yêu thích, đam mê vẽ tranh
với nhiều thể loại. Qua đó, các em tha
hồ thể hiện trí tưởng tượng, sáng tạo
để sáng tác và thực hiện tác phẩm của mình.
Cuộc thi không giới hạn đề tài (tĩnh vật, phong
cảnh, con người…), riêng về nguyên liệu vẽ
được chia theo từng nhóm tuổi tương ứng: sáp
màu dành cho nhóm dưới 6 tuổi; bút chì màu
dành cho nhóm từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi và
màu nước dành nhóm từ 10 tuổi đến 13 tuổi.

Nhóm 7 tuổi

Nhóm 11 tuổi

Cuộc thi trải qua 2 vòng thi: Vòng loại và vòng
chung kết. Trong đó, vòng loại thi trực tiếp trong
vòng 180 phút tại các Chi nhánh trên toàn hệ
thống. Riêng đối với các Phòng, Ban, Trung tâm
Hội sở sẽ dự thi tập trung tại Chi nhánh Sài Gòn.
Vòng chung kết dành cho các tác phẩm đạt
hạng A từ vòng loại (với thang điểm từ 8 điểm
trở lên). Với cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn,
bao gồm 01 giải Nhất (Giấy khen và sổ tiết kiệm
trị giá 2 triệu đồng), 01 Giải Nhì (Giấy khen và sổ
tiết kiệm trị giá 1,5 triệu đồng), 01 Giải Ba (Giấy
khen và sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng) và 05 Giải
Khuyến khích (Giấy khen và sổ tiết kiệm trị giá
500 trăm ngàn). Ngoài ra, các thi sinh dự thi đều
nhận được quà tặng từ Kienlongbank.
Đại diện BCH CĐCS, ông Nguyễn Hoàng
An – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS
cho biết: Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ của em”
là hoạt động dành riêng cho các em thiếu
nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, nằm
trong các hoạt động phong trào của CĐCS
Kienlongbank. Cuộc thi phần nào giúp cho các
bậc phụ huynh hiểu hơn về ước mơ của con em
mình, giúp các em xây dựng mục tiêu và lên kế
hoạch hoàn tất ước mơ đó trong tương lai”.

Nhóm 10 tuổi

Nhóm 12 tuổi

Hiện nay, các tác phẩm dự thi của
các em đạt Hạng A (từ 8 điểm trở
lên) sẽ đi tiếp vào vòng chung kết.
Và những chủ nhân nhí của các giải
thưởng theo từng nhóm tuổi vẫn còn
là một bí mật lớn. Kết quả cuối cùng
sẽ được BTC công bố trong tháng
6/2018. Quý phụ huynh và các em
hãy cùng chờ đợi nhé.

. Hãy nói cảm ơn theo cách ấn tượng nhất vì khách hàng chính là lý do để chúng ta có mặt tại đây.
. Hãy gửi lời chúc tới khách hàng và bày tỏ mong muốn phục vụ họ trong những lần sau. Đây
chính là lúc bạn ghi điểm với khách hàng; là cách bạn tạo nên sự khác biệt cho Kienlongbank.

• Ban chấp hành CĐCS Kienlongbank
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cùng cuộc thi vẽ tranh Kienlongbank
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• Ban chấp hành CĐCS Kienlongbank
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Niềm vui
Nghề tín dụng Ngân hàng
SÁCH:
ĐỜI THAY ĐỔI
KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI

THÔNG TIN SÁCH
Tác giả: Andrew Matthews.

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Dịch giả: Dũng Tiến - Thúy Nga

Phát hành: tại các nhà sách trên toàn quốc

Bạn có tin “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” không? Cuốn sách “Đời thay
đổi khi chúng ta thay đổi”, được tác giả cho ra đời để khơi dậy nhận thức
của nhiều người. Bởi cuộc sống hiện đại khiến nhiều người gặp khá nhiều
tổn thương. Họ tìm cách, loay hoay để thay đổi thế giới. Nhưng đó mãi là
một lối mòn mà nhiều người đi vào.
Đọc quyển sách này chắc chắn bạn sẽ tự bắt gặp câu chuyện của mình ở
trong đó. Tuy nhiên, cách giải quyết lại không hề giống như vậy.
Ví dụ như tại sao hóa đơn lúc nào cũng đến đúng lúc, tại sao bạn đang trễ
hẹn nhưng lại gặp đèn đỏ, tại sao chiếc xe mới mua vừa chạy đã va quẹt?...
Những câu chuyện này đều muốn nói rằng tại sao có nhiều người luôn
sống đúng, nhiều người lại không?

T

ừ khi còn là sinh viên, những bài học trên giảng đường về
môn tín dụng đã cuốn hút tôi. Tôi đã cảm thấy vô cùng
thích thú với môn học này và cả ý nghĩ sẽ gắn bó với
công việc tín dụng. May mắn khi ra trường, tôi được vào
công tác ngành ngân hàng đúng với công việc mình yêu thích, ở
vị trí là nhân viên tín dụng. Khi bắt đầu với công việc, bản thân tôi
đã trải qua rất nhiều những khó khăn cũng như thử thách. Nhưng
nhờ những điều đó mà tôi cũng đã rút ra cho mình được những
bài học cũng như những kinh nghiệm trong nghề.
Trong ngành tài chính ngân hàng thì nhân viên tín dụng đóng vai
trò chính trong việc kết nối giữa ngân hàng và khách hàng. Nhân
viên tín dụng thực hiện nhiều phần việc trước, trong và sau khi
cấp tín dụng. Tiếp thị tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận và hướng
dẫn hồ sơ thủ tục, tiến hành thẩm định, thiết lập hồ sơ, quản lý
cũng như chăm sóc khách hàng sau khi cấp tín dụng. Nhân viên
tín dụng phải là một người bán hàng thực thụ và thiết lập các mối
quan hệ với khách hàng thật tốt để ngày càng mở rộng, phát triển
thêm khách hàng mới.
Qua mô tả như vậy cũng đã thấy được yêu cầu về năng lực đối
với nhân viên tín dụng là hơi khắt khe, trong đó cần hội đủ 3 yếu
tố: thái độ, kiến thức và kỹ năng. Tận tụy với công việc, kiến thức
nghiệp vụ, pháp luật vững vàng và kỹ năng giao tiếp tốt là những
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Hãy đi tìm ngay câu trả lời cho chính mình với cuốn sách này, bạn nhé!

yêu cầu cơ bản của nghề tín dụng. Nghề này cũng có nhiều rủi
ro và không ít cám dỗ, cạm bẫy. Vì vậy người làm tín dụng cần
phải có bản lĩnh vững vàng, đạo đức thật tốt và không ngừng tu
dưỡng, rèn luyện để có thể luôn vững bước trên con đường nghề
nghiệp của mình. Nếu không sẽ rất dễ bị sa lầy vào cám dỗ có thể
dẫn đến những hậu quả khó lường.

THÁNG NĂM
RỰC RỠ

Tuy khó khăn, thách thức là vậy nhưng nghề tín dụng thật sự rất
hấp dẫn và thú vị. Công việc này đã cho tôi có điều kiện được học
hỏi mở mang tri thức và đặc biệt ngày càng có nhiều mối quan
hệ tốt đẹp và hữu ích trong cuộc sống. Đây là tài sản vô cùng quý
giá mà người làm tín dụng có được trong quá trình tích lũy và gắn
bó nghề nghiệp của mình.

Tháng Năm Rực Rỡ là phiên bản remake của phim
điện ảnh nổi tiếng về tuổi thanh xuân Sunny của
Hàn Quốc. Tuy nhiên bộ phim đã chứng minh được
nét riêng và màu sắc đậm chất Việt Nam thông qua
nội dung được cải biên bởi Nguyễn Quang Dũng cùng
ekip.

Với những gì đã được trải nghiệm trong công việc của một nhân
viên tín dụng, tôi nhận thấy 2 yếu tố Tài và Đức là những yếu tố
cần có của một người làm tín dụng. Tại Kienlongbank, nơi tôi
đang làm việc với cương vị là Giám đốc Phòng Giao dịch, tôi cũng
thường xuyên nhắc nhở các nhân viên của mình những điều này.
Bởi đây cũng chính là văn hóa doanh nghiệp mà Ban lãnh đạo
Kienlongbank muốn truyền tải đến hơn 4.000 CB, NV, CTV đang
cống hiến và góp sức vì một Kienlongbank không ngừng phát
triển và vươn lên.

• Nguyễn Thanh Nhàn
Giám đốc Kienlongbank Bến Cát

[ PHIM ]

Chìa khoá để tạo nên cảm xúc của Tháng Năm Rực Rỡ
chính là sự phản chiếu của thực tại và quá khứ, giữa hình
ảnh những cô bé trung học 25 năm trước và những người
phụ nữ tuổi ngoài 30 ngày nay. Người ta nói rằng “thời
gian có thể làm thay đổi tất cả”, và chứng kiến hành trình
tìm bạn của Hiểu Phương thì khán giả sẽ cảm thấy điều đó
đúng hơn bao giờ hết. Năm thành viên của nhóm là năm ngã
rẽ của số phận, dẫu thành công hay thất bại, người xem cũng
không khỏi nuối tiếc khi thấy những năm tháng rực rỡ nhất
của những cô gái trẻ bị bỏ lại phía sau dòng chảy thời gian. Hãy
cùng nhau xem phim và cảm nhận, các bạn nhé!

www.kienlongbank.com
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Hãy cho con
một mùa hè
Trọn vẹn

Như một thông lệ, cứ đến hè, trẻ em háo hức được thoát khỏi đống sách vở ngồn ngộn kiến thức,
tha hồ ngủ nướng, vui chơi thỏa thích thì bố mẹ lại đau đầu loay hoay tìm chỗ gửi con… học hè!
Và năm nào cũng vậy, tiếng học bài vẫn rộn vang một góc
trường hòa lẫn tiếng ve kêu hè tha thiết!
Đã bao giờ, người lớn chúng ta dũng cảm hỏi rằng con mình
có thực sự muốn học hè hay không? Học hè mang lại lợi ích gì?
Tại sao phải học hè?
Tôi dám cam đoan rằng, không một đứa trẻ nào thực sự muốn
học hè, chúng chỉ đi học vì “bố mẹ muốn thế”! Và tôi cũng tin
chắc rằng, học hè không mang lại lợi ích nào cho đứa nhỏ,
ngoài việc phụ huynh lại phải tốn một khoản tiền đắt gấp đôi,
gấp ba lần học bình thường! Khi được hỏi các con học hè thì
được học những gì? Các bé đều trả lời như một: ôn bài lớp cũ!
Việc học tập, rèn luyện trong suốt 9 tháng liền quả thật đã
ngốn năng lượng rất nhiều. Trẻ con đi học thì cũng giống như
người lớn chúng ta đi làm, phải tiêu hao năng lượng, chất xám
để đổi lấy kiến thức. Vì vậy, nếu thực sự biết quan tâm và
thương con, hãy cho con một kì nghỉ hè trọn vẹn. Một mùa hè
dành cho con vui chơi, khám phá cuộc sống qua lăng kính
riêng của chúng, giúp con rèn luyện kỹ năng sống có ích cho
bản thân.
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Về quê - trải nghiệm cuộc sống
Có thể bố mẹ sẽ lo phát sốt khi cho con về nhà ông bà vì nơi đó
quê mùa, thiếu thốn vật chất, sợ con không chịu nổi vất vả. Nhưng
ít ai ngờ rằng, sau những tháng hè tự do tự tại với ông bà, những
người vốn rất yêu thương cháu mình, chúng sẽ học được rất nhiều
điều mà lũ trẻ phố thị thường mù tịt.
Con có thể học được cách nấu cơm bằng củi thay vì cắm bằng nồi
cơm điện, có thể quẳng trái bắp, củ khoai, nắm thóc vào bếp than
đỏ rực để có món ăn vặt vừa ngon vừa no thay vì nhâm nhi mãi
những gói snack chán òm. Con sẽ có vài trái ổi sẻ, trái trâm tím lịm,
hay những trái bình bát dầm đá đường, những dây chùm bao
ngọt lịm… để bổ sung vào kho quà vặt.
Con cũng có thể tự dưng biết bơi nhờ đám bạn ở quê lôi đi tắm ao
thay vì phải đăng ký đi bơi hồ vừa chật vừa tốn tiền. Con cũng có
thể tắm mưa thỏa thích hay theo bạn lùa vịt chạy đồng, tắm heo,
chăn trâu, chăn bò… Những việc cực thú vị mà ở phố có nằm mơ
chúng cũng không thể chạm đến. Con có thể mắc vài trận cảm
sốt vì dầm mưa, tắm ao… nhưng có hề gì so với một kì nghỉ đầy
những điều bất ngờ mà chúng đáng được tận hưởng.

Thưởng cho con một chuyến du lịch xa

Cho con đi trại hè

Du lịch đến một vùng đất mới là cách tốt nhất truyền cảm hứng cho tình yêu
thiên nhiên, cảnh vật và ý thức về môi trường trong con trẻ. Sự háo hức được
khám phá những điều mới lạ như phong cảnh, cách sống, sinh hoạt, làm việc,
phong tục tập quán của nơi mình đến giúp bé bổ sung kiến thức thực tiễn vào
cuộc sống nhanh hơn việc bắt con nhồi vào đầu những bài văn tả cảnh chai
cứng trong chương trình học. Bố mẹ nào cũng rất bận rộn với công việc.
Nhưng mỗi năm chúng ta đều có 12 ngày phép hẳn hoi. Hãy hoán đổi cho con
12 ngày phép đó trong hè, bố mẹ sẽ nhận lại niềm cảm kích vô bờ của con.
Được động viên tưởng thưởng xứng đáng, chắc chắn con sẽ có động lực học
tốt hơn vào năm sau.

Trại hè do các tập thể Đoàn, Đội tại địa
phương hoặc các Nhà thiếu nhi quận, huyện
tổ chức. Tham gia trại hè, các em sẽ được đi
tham quan, cắm trại ở nhiều địa điểm mới lạ,
vừa kết hợp vui chơi, giải trí vừa bổ sung
nhiều kiến thức về tự nhiên, đời sống xã hội.
Nếu muốn con vừa học vừa chơi thì đây là
phương pháp tốt nhất để con tiếp xúc trực
quan với mọi thứ.

Nhà sách

Xem những bộ phim hay

Hãy để con hoàn toàn thả lỏng trí não bằng những cuốn truyện tranh, sách
thiếu nhi với những chuyện kể hay, sinh động, giúp con nuôi dưỡng cảm xúc
trong tâm hồn. Đừng buộc con phải để mắt tới những bộ giáo khoa hoặc sách
tham khảo nặng nề. Ba mẹ có thể đưa con đến nhà sách vào cuối tuần, chọn
nhà sách mà con thích và cho phép con “lăn lê” ở đó với những cuốn sách hay.
Hiện nay, tại Sài Gòn có vài nhà sách xinh xắn với nhiều đầu sách hay và những
góc ngồi, nằm đọc sách thư giãn tuyệt vời cho bé.

Hãy cho các bé xem các bộ phim cực vui nhộn: Biệt
đội biển xanh, Vẹt cò phiêu lưu ký, Xì-trum - Ngôi
làng kỳ bí, Doraemon - Nobita và chuyến thám
hiểm Nam Cực Kachi Kochi, Ballerina vũ điệu thần
tiên, Nhóc trùm…

Điển hình là Trung tâm sách Kim Đồng (Nhà xuất bản Kim Đồng - 248 Cống
Quỳnh, Q.1), sạch sẽ, thoáng mát và rộng rãi như một thư viện lớn cho bé. Nhà
sách Cá Chép với những kệ sách được bố trí vô cùng tiện lợi, bắt mắt và cách
trang trí cực dễ thương. Chuỗi cà phê sách của Phương Nam cũng thật tao nhã,
phù hợp cho cả gia đình vừa nhâm nhi cà phê vừa tìm sách hay để đọc…

Những hình thức vui chơi cho con trẻ như trên vừa
tốt cho thể lực lẫn trí tuệ, vừa giúp con hạn chế tiếp
xúc các thiết bị công nghệ vốn không tốt cho thị
lực và giấc ngủ của các em.

• Theo Sparkling.vn
www.kienlongbank.com
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Có thể nói rằng mùa Hè
là mùa của lễ hội, các sự
kiện đặc sắc với những
chủ đề và ý nghĩa khác
nhau được tổ chức và
thu hút hàng triệu người
đến tham dự. Dưới đây
là những lễ hội Hè ấn
tượng trên thế giới.

9

Lễ hội Hè đặc sắc trên thế giới

THU HÚT HÀNG TRIỆU NGƯỜI THAM DỰ

5. Lễ hội hoa Genzano Infiorata tại Italy

Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1778, lễ hội hoa truyền thống Genzano Infiorata, lễ hội tôn vinh Thánh thể với quy mô ngày càng lớn
đã trở thành một sự kiện tôn giáo, lịch sử, dân gian nổi tiếng nhất Italy và cả thế giới khi đón hơn 150.000 du khách mỗi năm.

1. Lễ hội vẽ trên cơ thể tại Áo

Lễ hội vẽ trên cơ thể (World Bodypainting Festival) diễn
ra vào tháng Bảy hằng năm ở thị trấn Pörtschach, Áo.

2.

Lễ hội âm nhạc Glastonbury
tại Anh

Diễn ra cuối tháng Sáu hằng năm, đại nhạc hội
Glastonbury được xem là lễ hội âm nhạc lớn nhất trên
thế giới nói chung và ở nước Anh nói riêng.

6.

7.

Lễ hội hoa Feria las Flores tại
Colombia

Lễ hội Tanabata - Ngày lễ Thất tịch tại
Nhật Bản

Lễ hội hoa Feria las Flores tại Colombia cũng đặc sắc
không kém. Từ năm 1957, cứ mỗi đầu tháng Tám hằng
năm, thành phố Medellín ở Colombia tưng bừng với
lễ hội hoa Feria las Flores.

Tanabata được coi là ngày lễ đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ
hội lớn ở Nhật Bản. Truyền thuyết kể rằng đây là thời điểm duy
nhất trong năm Ngưu lang và Chức nữ gặp nhau.

8. Lễ hội Aomori Nebuta tại Nhật Bản

9. Lễ hội bùn Boryeong tại Hàn Quốc

3. Lễ hội ném cà chua La Tomatina
tại Tây Ban Nha

Bắt đầu từ năm 1945, lễ hội ném cà chua La Tomatina
được tổ chức và trở thành lễ hội mùa Hè rất nổi tiếng ở
Tây Ban Nha. Sự kiện này diễn ra thường niên vào tháng
8 tại thị trấn nhỏ Bunol của Tây Ban Nha.

4. Lễ hội đổ rượu Wine Fight tại
Tây Ban Nha

Một lễ hội mùa Hè khác diễn ra tại Tây Ban Nha cũng
không kém phần náo nhiệt là lễ hội La Batalla del Vino
hay còn gọi là Lễ hội đổ rượu (Wine Fight).

44

KIENLONGBANK - Số 50 - 2018

Là một trong ba lễ hội lớn nhất của vùng Đông Bắc Nhật Bản,
lễ hội Aomori Nebuta được tổ chức từ ngày 2/8 đến 8/8.

Lễ hội bùn Boryeong diễn ra ở bãi biển Deachoen, Hàn Quốc vào
tháng Bảy hàng năm.
• Phòng Marketing sưu tầm
www.kienlongbank.com
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Ô

Chúc mừng Khai trương
C

03

H

Trong kỳ Bản tin số 50 kỳ này sẽ mang đến cho quý độc giả một trò
chơi vui nhộn qua “Thử tài đoán ô chữ”. Hãy cùng thư giãn nhé.
1. Đây là huyện thuộc tỉnh Tiền Giang; tên của Phòng giao dịch được Kienlongbank
khai trương hoạt trong tháng 5/2018.
2.
3.

Tổng Giám đốc đương nhiệm của Kienlongbank.

Kienlongbank vừa đưa vào sử dụng.

8.
9.

Để tham gia quay số dự thưởng, khách hàng sẽ được cấp gì?

Đây là tên của chương trình khuyến mại đang diễn ra tại Kienlongbank từ ngày
9/5 đến hết ngày 6/8/2018 (dọc và ngang)

Thành quả của Công đoàn Cơ sở Kienlongbank đã vinh dự đón nhận từ Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng
Việt Nam.

10.

4.
5.

Số lượng CN/PGD Kienlongbank sẽ thành lập mới vào năm 2018.

11. Một trong những loại quà, khách hàng được nhận ngay khi tham gia chương
trình “Hè rộn ràng - Ngập tràn quà tặng”

6.
7.

Sản phẩm được áp dụng đối với chương trình “Hè rộn ràng - Ngập tràn quà tặng”.

Giải thưởng có giá trị cao nhất của Khách hàng trúng thưởng chương trình
“Hè rộn ràng - Ngập tràn quà tặng”.
Tiện ích giúp khách hàng kiểm tra trực tiếp tiền gửi tiết kiệm thông minh mà

Chương trình ưu đãi cho Khách hàng dùng thẻ Visa Kienlongbank với lãi
suất 0%.

12. Giải “Vàng - thịnh vượng” của khuyến mại “Hè rộn ràng - Ngập tràn quà tặng”
bao gồm giải thưởng gì?

14

KIENLONGBANK CÁI BÈ
Số 326A, Khu phố 3, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

đơn vị mới
đã hoạt động

KIENLONGBANK LÂM ĐỒNG
Số 394 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
KIENLONGBANK TRÀ ÔN
Số 11 Đường Lê Văn Duyệt, Khu 2, Thị trấnTrà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

CN, PGD
sẽ khai trương năm 2018

KIENLONGBANK

Tuyển dụng hàng trăm nhân sự cho các vị trí

13.

Sự kiện mà Kienlongbank tổ chức thành công trong tháng 4/2018 dành cho
các đối tượng tham dự là ai?

Giám đốc/phó Giám đốc
Trưởng/phó phòng nghiệp vụ
Giao dịch viên

1
2
3

Chăm sóc khách hàng
Thủ quỹ
Kiểm ngân

Tín dụng
Bảo vệ
Cộng tác viên

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Giải thưởng sẽ được trao cho 3 người đầu tiên có đáp án đúng và nhanh nhất cho tất cả các ô chữ trên (theo thứ tự).
Đáp án gửi về địa chỉ email: hongdt@kienlongbank.com.
Ghi rõ thông tin người tham gia: Họ và tên, số điện thoại liên lạc, nơi làm việc, chỗ ở hiện tại.
Chúc Quý độc giả may mắn.
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