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Quý độc giả thân mến,
Năm 2018 đã đi qua được 2/3 chặng đường. Thành công vẫn luôn có chỗ cho những ai lao động nghiêm
túc, nỗ lực hết sức mình. Trên con đường đi đến thành công luôn có sự đồng hành của tập thể, của một
tổ chức đoàn kết và sự giúp đỡ của những người bạn tốt.
Những tuần lễ của tháng 10 hàng năm luôn là thời điểm nhộn nhịp, sôi nổi nhất của Kienlongbank. Năm
2018 đánh dấu kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2018). Kienlongbank
bước vào tháng sinh nhật với các hoạt động sôi nổi như đánh dấu sự có mặt của 134 chi nhánh, phòng
giao dịch tại 28 tỉnh, thành cả nước, ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB và các
chương trình khuyến mãi thẻ hấp dẫn, khai giảng các lớp đào tạo nội bộ, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2018, tham gia hoạt động công đoàn ngành Ngân hàng, các phong trào văn hóa - thể thao
mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của Kienlongbank trong toàn hệ thống, hoạt động tình nguyện hiến
máu nhân đạo,...và đặc biệt là chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 với nhiều
phần quà tặng dành cho khách hàng đến với Kienlongbank!
Bên cạnh thông tin về các hoạt động sôi nổi trên, Bản tin Kienlongbank số 52 gởi đến Quý độc giả thông
điệp từ Chủ tịch HĐQT, chia sẻ của Tổng Giám đốc và những tình cảm yêu thương của cán bộ, nhân
viên Kienlongbank, những lời chúc mừng sinh nhật của các phóng viên đại diện cơ quan báo, đài đã đồng
hành cùng Kienlongbank trong thời gian qua.
Tháng 10 yêu thương! Tháng 10 sôi nổi!
Chúc mừng sinh nhật Kienlongbank thêm một tuổi, thêm nghị lực và luôn phát triển bền vững!
Chân thành cảm ơn Quý độc giả đã đồng hành cùng Kienlongbank và Bản tin Kienlongbank trong thời
gian vừa qua.
Kính chúc Quý độc giả thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

. Ban Biên Tập

Kính thưa Quý lãnh đạo,
Kính thưa Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng,
Cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên,
Nhân kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2018), Hội đồng quản trị cùng hơn
4.000 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chi nhánh
các tỉnh, thành đã giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Kienlongbank hoạt động và phát triển mạng lưới khắp 28 tỉnh, thành qua
23 năm hoạt động.
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi gởi lời cảm ơn chân thành cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả cổ đông, khách hàng
và đối tác của Kienlongbank đã đồng hành, hợp tác và luôn đặt niềm tin cùng Kienlongbank trong suốt hơn 2 thập niên hoạt
động của Ngân hàng.
Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn tất cả cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank các thời kỳ đã và đang làm việc tại
Kienlongbank. Tất cả mọi người đã cùng chung tay xây dựng ngôi nhà Kienlongbank thật vững chắc và ngày càng to đẹp như
hôm nay. Chúng ta là những thành viên của Kienlongbank ngày nay - hiện đại, uy tín, không ngừng phát triển, sẵn lòng chia
sẻ - luôn ghi nhớ những đóng góp của những người tiền nhiệm từ ngày đầu thành lập đến nay.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường vận động và phát triển liên tục, kinh tế thế giới nhiều biến động thay đổi khó lường,
cộng với xu thế mới thanh toán điện tử, thanh toán qua ứng dụng dần dần thay thế thói quen của người tiêu dùng, là những
thách thức đang xen lẫn cơ hội đối với người làm ngân hàng. Ai nhanh hơn, ai đơn giản, tiện lợi hơn và ai an toàn hơn sẽ có
được nhiều khách hàng hơn và chắc chắn thành công hơn! Kienlongbank đang từng bước khẳng định thương hiệu và không
ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tối ưu nhất nhu cầu của khách hàng. Kienlongbank bước qua
tuổi 24 với tinh thần và sức mạnh của doanh nghiệp trẻ, khát khao cống hiến, vươn đến thành công và luôn sẵn lòng chia sẻ
với khách hàng, với xã hội.
Một lần nữa, thay mặt Hội đồng quản trị Kienlongbank, tôi kính chúc Quý lãnh đạo, Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng
cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank lời chúc hạnh phúc và thành công!
Chúc mừng sinh nhật Kienlongbank!
Rạch Giá, ngày 27/10/2018

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Lê Khắc Gia Bảo
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BBT: Bà muốn gửi gắm điều gì đến toàn thể CB, NV, CTV
nhân kỷ niệm Ngày thành lập Kienlongbank?
Bà Trần Tuấn Anh:

năm

Kienlongbank đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá
trình hoạt động, nhưng vẫn còn không ít khó khăn và thách thức,
vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên trong mái nhà chung Kienlongbank
phải có bản lĩnh đối đầu và vượt qua. Mỗi con người Kienlongbank
cần phát huy năng lực và kiến thức, nâng cao tinh thần đoàn kết,
hợp tác, tận dụng các cơ hội kinh doanh để hoàn thành kế hoạch,
đưa Kienlongbank ngày càng phát triển.

Tự hào phát triển, vững bước thành công

23 năm xây dựng một thương hiệu uy tín và bền vững, Kienlongbank đang ngày
khẳng định vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Nhân kỷ niệm 23
năm Ngày thành lập Ngân hàng, Ban biên tập Bản tin đã có cuộc trao đổi với Bà Trần
Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank về những kết quả mà
Kienlongbank đã đạt được cùng những định hướng của Ngân hàng trong thời gian tới.
BBT: Xin chào bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT
kiêm TGĐ Kienlongbank. Thưa bà, Kienlongbank có
quá trình 23 năm hình thành và phát triển, Bà có thể
khái quát một vài thành quả nổi bật của Kienlongbank
trong chặng đường dài đã qua?
Bà Trần Tuấn Anh:

Trao học bổng chia sẻ ước mơ, trao quà Tết cho bà con khó
khăn, trao tặng bồn chứa nước sạch cho khách hàng vùng khô
hạn, ngập mặn, trao tặng bảo hiểm y tế và xây dựng cầu nông
thôn, nhà đại đoàn kết cho bà con tỉnh Kiên Giang, ủng hộ Quỹ
bảo vệ Biển Đông, …. Các hoạt động trên góp phần xây dựng
thương hiệu Kienlongbank, nhận được sự tin yêu của khách
hàng và xã hội.

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Kienlongbank đã
không ngừng nỗ lực xây dựng, gặt hái được nhiều thành tựu và
tạo được niềm tin với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước,
từng bước khẳng định được vị thế vững chắc của mình trong hệ
thống Ngân hàng Việt Nam. Để có được những thành quả ấy,
nhờ sự đồng lòng và nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể CB,
NV Kienlongbank qua các thời kỳ.

BBT: Để đạt được những thành công đó ắt hẳn
Kienlongbank đã phải trải qua chặng đường không chỉ
có thuận lợi mà còn đối mặt với rất nhiều thách thức.
Theo bà, đâu là động lực thúc đẩy để Kienlongbank đi
đến thành công của ngày hôm nay?

Trong 05 năm trở lại đây, Kienlongbank được đánh giá là một
trong những Ngân hàng tích cực, bắt kịp xu hướng phát triển
của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam. Trong bối cảnh nền
kinh tế và hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn, thách thức,
Kienlongbank vẫn trên đà phát triển mạnh mẽ, an toàn và hiệu
quả. Phạm vi và quy mô hoạt động không ngừng được mở
rộng. Đến ngày 27/10/2018, mạng lưới Kienlongbank đã mở
rộng tại 28 tỉnh, thành trên cả nước với 134 CN/PGD. Cổ phiếu
Kienlongbank đã giao dịch trên sàn UPCoM (MCK: KLB) đáp
ứng được nhu cầu giao dịch, đầu tư vốn của cổ đông. Đội ngũ
nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp với trên
4.000 người gắn bó với Ngân hàng, là nguồn lực lớn nhất tạo
nên những thành quả hôm nay. Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ
Kienlongbank liên tục được hoàn thiện và từng bước vươn ra thị
trường quốc tế thông qua việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank VISA/ JCB với tiện ích giao dịch trên toàn cầu.

Nền tảng cho mọi thành công của Kienlongbank sau 23 năm hoạt
động chính là sức mạnh nguồn nhân lực nội tại. Các giá trị cốt lõi
“Tâm - Tín - Kiên - Xanh” đã được đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng
tác viên Kienlongbank thường xuyên trao dồi, bồi dưỡng tạo
nên sức mạnh tập thể và trở thành giá trị văn hóa riêng có của
Kienlongbank.

Song song với hoạt động kinh doanh, hàng năm Kienlongbank
luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xã hội theo đúng
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”. Những chương trình tiêu biểu
của Kienlongbank đã được tổ chức và duy trì hằng năm như:
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nhóm tự tái cơ cấu. Là ngân hàng thuộc nhóm “tự tái cơ cấu”
(nhóm 3), Kienlongbank luôn duy trì tốt các tiêu chí về hoạt động
kinh doanh an toàn, hiệu quả và tăng trưởng bền vững.
Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, bám sát
định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước,
Kienlongbank xác định mục tiêu và định hướng chiến lược
là phát triển Kienlongbank trở thành một trong những ngân
hàng bán lẻ hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, với
phương châm “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp
lý, mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,
hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử”. Khách hàng của
Kienlongbank chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa
và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ ... với các khoản vay nhỏ lẻ và lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn nên tính ổn định khách hàng rất cao,
bền vững, phân tán được rủi ro khi nền kinh tế bị ảnh hưởng từ
những biến động trong khu vực cũng như trên thế giới. Mục tiêu
đến 2020, Kienlongbank dự kiến tổng tài sản trên 55.000 tỷ đồng;
huy động vốn trên 50.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng trên 40.000 tỷ
đồng; vốn điều lệ trên 4.000 tỷ đồng; địa điểm kinh doanh trên
150 đơn vị; lợi nhuận trước thuế kể từ năm 2018 trên 300 tỷ đồng
và năm 2020 trên 500 tỷ. Đây là những định hướng của Hội đồng
quản trị Kienlongbank mà Ban điều hành xác định là kim chỉ nam
để thực thi.

Nhân dịp sinh nhật 23 tuổi của Kienlongbank, thay mặt Ban điều
hành, tôi kính gửi lời tri ân đến các thế hệ CB, NV, CTV đã gắn bó,
đồng hành và cống hiến cho Kienlongbank phát triển đến ngày
hôm nay. Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự tin yêu,
nhiệt huyết và cống hiến của quý Anh, chị trong thời gian tới. Kính
chúc Quý Anh, chị luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong
công việc lẫn cuộc sống.

BBT: Xin cảm ơn bà Trần Tuấn Anh đã dành thời gian chia
sẻ. Kính chúc Bà luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công!

Bà Trần Tuấn Anh:

. Ban biên tập

BBT: Kienlongbank là 1 trong những Ngân hàng nông
thôn thành công sau khi chuyển đổi thành Ngân hàng
đô thị và phát triển bền vững đến hôm nay. Theo Bà,
định hướng sắp tới của Kienlongbank như thế nào?
Bà Trần Tuấn Anh:
Hơn 23 năm xây dựng và phát triển, với mức vốn điều lệ ban
đầu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng, trải qua các giai đoạn tái cơ cấu
của ngành ngân hàng Việt Nam, Kienlongbank, là một trong
12 NHTMCP nông thôn phát triển ổn định, bền vững khi chuyển
đổi thành NHTMCP đô thị. Nhóm ngân hàng nông thôn chuyển
đổi cùng thời kỳ Kienlongbank phân hóa thành ba nhóm: sáp
nhập với ngân hàng lớn hơn, nhóm “Ngân hàng 0 đồng” và

Tập thể Ban lãnh đạo Kienlongbank tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018
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ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TIN CẬY
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó TGĐ, kiêm Chủ tịch CĐCS Kienlongbank tham dự Đại hội (đứng thứ 2, từ phải sang)

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 26/9/2018, tại Hà Nội,
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chính thức khai
mạc với sự tham dự của 946 đại biểu đại diện cho ý
chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10,5 triệu đoàn
viên công đoàn cả nước.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát biểu chỉ đạo,
khẳng định rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức
Công đoàn Việt Nam, biểu dương những đóng góp to lớn của đội
ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua. Đồng
thời nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho giai cấp
công nhân và tổ chức Công đoàn trong những năm tới.
Đại hội đã sôi nổi thảo luận với 143 ý kiến phát biểu tại Hội trường
và 12 Trung tâm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí
8
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tuệ và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp
hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội XII
Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XI,
nhiệm kỳ 2013 - 2018; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung. Bên
cạnh đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam khoá XII gồm 161 ủy viên. Ban Chấp hành Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã họp phiên thứ nhất bầu
Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
Là 1 trong 9 đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham
dự đại hội, ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ, kiêm Chủ tịch
CĐCS Kienlongbank chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Công đoàn Cơ
sở (CĐCS) Kienlongbank được cử 01 đại biểu trên 11 đại biểu chính
thức của CĐ NHVN tham dự Đại hội CĐVN lần thứ 12, trong đó về
phía NHTM có 2 đại diện, là Kienlongbank và LienViet Post Bank.
Đây là niềm tự hào của CĐCS Kienlongbank nói riêng và của
Kienlongbank nói chung, góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói
của Kienlongbank trong ngành NHVN. Với niềm tự hào này, tôi
mong muốn và hy vọng rằng, mỗi Công đoàn viên, Người lao động
Kienlongbank sẽ ý thức trách nhiệm của mình, cố gắng nỗ lực làm tốt
hơn nữa trong từng công việc cụ thể, góp phần hoàn thành kế hoạch
kinh doanh do BLĐ KLB giao, đồng thời giữ vững phẩm chất, đạo đức
phù hợp với truyền thống Văn hoá KLB.”
Đại hội XII đã được diễn ra thành công tốt đẹp và được đánh giá
là đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng
định quyết tâm của các cấp CĐ, toàn thể cán bộ CĐ chủ động đổi
mới tổ chức và hoạt động, xây dựng CĐVN lớn mạnh, tạo bước
phát triển mới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên,
thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của
người lao động .
• Sưu tầm và tổng hợp từ Laodong.vn

Chiến lược phát triển
NGÀNH NGÂN HÀNG
VIỆT NAM ĐẾN NĂM
2025

C

hiến lược đặt mục tiêu tăng dần tính độc lập,
chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân
hàng Nhà nước về mục tiêu điều hành chính
sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù
hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong
từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy
mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững; Tăng cường
năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám
sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; mở rộng
phạm vi thanh tra, giám sát đến các tập đoàn tài chính
dưới hình thức công ty mẹ - con, trong đó công ty mẹ
là tổ chức tín dụng; đến cuối năm 2025, thanh tra,
giám sát ngân hàng tuân thủ phần lớn các nguyên
tắc giám sát ngân hàng hiệu quả theo Basel. Đến cuối
năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện
thanh toán ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con
số này rút xuống còn 8%.

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt
Nam đến năm 2025, định hướng đến năm
2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định 986/QĐ-TTg.

Chiến lược nhằm tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp
cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các tổ chức tín dụng
cung ứng; tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp phục vụ
các nhóm dân cư chưa hoặc ít được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng
truyền thống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn…
Chiến lược đã đưa ra một loạt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như:
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng trên cơ sở tuân
thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ
quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập; đổi mới khuôn khổ chính sách
tiền tệ, công tác quản lý ngoại hối và vàng; phát triển, quản lý và
giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế; tăng
cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng,
phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; phát triển sản phẩm,
dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận
dịch vụ ngân hàng…/.
• Nguồn Bnews.vn

www.kienlongbank.com

9

Tài chính

Tài chính

Thẻ tín dụng quốc tế KIENLONGBANK

CÔNG CỤ TIÊU DÙNG THÔNG MINH

H

ơn một thập niên trước đây tại Việt Nam, với bối cảnh xã hội thời ấy và sự giới hạn công nghệ , cũng như truyền thống,
thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, có lẽ rằng sẽ ít ai hình dung đến việc các công nghệ thanh toán hiện đại lại phát
triển mạnh mẽ như bây giờ với một tốc độ phát triển nhanh và bao phủ hầu hết các lĩnh vực của xã hội. Việc sử dụng các
loại thẻ thanh toán của ngân hàng hoặc các ứng dụng thanh toán trên di động để chi trả các giao dịch thường ngày, từ
ăn uống, mua sắm, đi lại, cho đến chi trả phí y tế, học phí...v.v... đã không còn là một việc xa vời chỉ nằm trong suy nghĩ
hay chỉ giới hạn ở những phân khúc khách hàng thượng lưu trong xã hội. Sự lan tỏa này là một thực trạng rõ ràng cần phải được
nhìn nhận mới có thể khái quát được bức tranh tổng thể của xã hội và sự chuyển biến của nền kinh tế trong thời đại mới.
Thẻ tín dụng hiện nay đang dần trở thành “vật bất ly thân” của những tín đồ mua sắm và là “ưu tiên tư duy” trong thanh toán, chi
trả các nhu cầu đời sống phát sinh của đại đa số lực lượng lao động trẻ có thu nhập hiện nay. Với xu hướng cũng như tâm lý xã hội:
“Người xài thẻ là những thượng đế vui vẻ, năng động”. Bạn sẽ trông rất thời thượng, khi nhẹ nhàng đưa ra chiếc thẻ thanh toán thay
vì loay hoay đếm tiền mặt, và tất nhiên cũng đỡ phải chật ví với cả đống tiền lẻ thối lại. Chính vì vậy xu hướng dùng thẻ thay vì tiền
mặt tại Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ.
Sự khác biệt giữa người tiêu dùng truyền thống và tiêu dùng thông minh bằng việc thanh toán thẻ tín dụng:

Đối với tiêu dùng truyền thống
Bạn sẽ phải là người luôn chuẩn bị tiền mặt để đề phòng khi cần
sử dụng và khi đi mua sắm, thì chắc chắn phải lo nghĩ về việc cất
trữ số tiền này, chưa tính đến việc an toàn khi đem theo quá nhiều
tiền mặt ra đường. Tâm lý bạn sẽ có sự lo lắng và để tâm chú ý đến
việc bảo quản giữ gìn vật dụng, ví tiền. Và một điều quan trọng
khác, đôi khi bạn thật sự cần chi tiêu vượt thực có của bạn ngay
tại thời điểm mà dòng tiền của bạn chưa đáp ứng kịp nhu cầu
cấp bách của bạn và gia đình. Đó là một vấn đề mà ai cũng có thể
gặp phải trong cuộc sống, sẽ làm giảm hứng thú với việc lựa chọn
nhiều món hàng, cũng như tiếp xúc các mối quan hệ, đối tác sẽ
có tâm lý không thoải mái, thiếu tự tin.

nghệ chip theo tiêu chuẩn quốc tế EMV hiện đại, bao gồm
03 (ba) hạng thẻ, theo từng hạn mức: Classic, Gold và
Platinum. Cùng với phương thức xác thực hiện đại sẽ giúp
cho các dịch vụ thanh toán online an toàn, hạn chế tối đa
rủi ro mất cắp thông tin đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng
cho nhiều đối tượng khách hàng khi mua sắm, sử dụng
dịch vụ và thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ Visa và
JCB trong lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới.
Ngoài khả năng giải quyết nỗi lo về tiền mặt, thông
qua việc cho phép chủ thẻ tiêu trước, trả tiền sau, miễn
lãi trong vòng 55 ngày thì chủ thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank còn được hưởng nhiều ưu đãi thiết thực
khác như: các chương trình giảm giá, trả góp lãi suất 0%
từ nhiều nhãn hàng, trong nhiều lĩnh vực (hàng tiêu dùng,
điện tử, du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sức
khỏe, sắc đẹp…) thông qua việc hợp tác giữa Kienlongbank
với đối tác. Những chương trình khuyến mãi luôn được
Kienlongbank liên tục triển khai nhằm khuyến khích khách
hàng mở mới cũng như đáp ứng nhu cầu sự tiện lợi cho các
khách hàng hiện hữu…
Mặt khác, Kienlongbank đã triển khai dịch vụ hỗ trợ tiện
ích cao cấp toàn cầu dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank Visa Platinum, Kienlongbank Visa Gold và
Kienlongbank JCB Platinum. Với dịch vụ này, chủ thẻ có
nhu cầu sử dụng các dịch vụ V.I.P về y tế, du lịch, mua sắm,

giải trí, …tại bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, chủ thẻ sẽ
được cung cấp mọi thông tin cần thiết để phục vụ cho mọi
nhu cầu của mình thông qua Hotline của Kienlongbank
Concierge: 028 3824 0529.
Với mặt bằng phí thường niên khoảng từ 250.000 đồng
đến 300.000 đồng/năm (chưa tới 1.000 đồng/ngày) thì việc
sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank để chi tiêu và
hưởng nhiều ưu đãi như trên đã hấp dẫn được đông đảo
khách hàng. Ngoài ra, điều kiện để mở thẻ tín dụng ngày
càng trở nên dễ dàng, phân khúc khách hàng có thu nhập
từ mức trung bình đã có thể đăng ký mở thẻ. Đây có thể coi
là điều kiện thuận lợi để mảng hoạt động tín dụng tiếp tục
đạt tốc độ tăng trưởng tốt, đáp ứng mục tiêu của đề án đẩy
mạnh việc thanh toán không tiền mặt của Chính phủ và
Ngân hàng Nhà nước.
Với 2 loại thẻ tín dụng đang vận hành trên thị trường,
Kienlongbank tự tin đáp ứng phần nào về nhu cầu
tiêu dùng, mua sắm và thanh toán cho tất cả khách
hàng trong và ngoài nước. Khi sở hữu thẻ tín dụng
Kienlongbank là bạn đã có thêm một công cụ thông
minh để thuận tiện giao dịch, vừa tiết kiệm thời gian,
giao dịch mọi lúc mọi nơi và tối ưu/ tiết kiệm về chi phí.
Đây đúng là giải pháp rất kinh tế dành cho người tiêu
dùng thông minh, thể hiện phong cách sống văn minh,
hiện đại.
. Nguyễn Công Duy Nguyên
Phó Giám đốc Trung tâm thẻ

Đối với tiêu dùng thông minh

.

Tất cả những gì bạn cần là một chiếc thẻ nhỏ với các
công nghệ bảo mật hàng đầu do các tổ chức tài chính
tín dụng uy tín, chuyên nghiệp trên thế giới hợp tác tạo
thành; đảm bảo rằng tài chính của bạn sẽ luôn được
bảo vệ cao nhất.

.

Đòn bẩy tài chính của bạn được nâng lên và hiệu quả
hơn vì giờ đây bạn đã có thể chi tiêu vượt thực có của
bạn mà lại không phải lo lắng về lãi, bạn có thể hoàn trả
sau đó với thời gian có thể lên đến 55 ngày.

.

Gia nhập thế giới thẻ là bạn đã đến với thế giới của
ưu đãi, đến với thế giới của sự chăm sóc tận tâm; bạn
sẽ được giảm giá khi mua sắm và thanh toán qua thẻ
với những mức chiết khấu cao bất ngờ. Được sử dụng
những dịch vụ cao cấp mà có thể bạn chưa được tận
hưởng nếu sử dụng thanh toán bằng tiền mặt.
Nắm bắt được xu hướng phát triển tiêu dùng đó,
Kienlongbank đã cho ra đời thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank Visa và Kienlongbank JCB với công
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Những dấu ấn lịch sử

Kienlongbank
qua các thời kỳ

THẺ TÍN DỤ

NG QUỐC TẾ
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KIENLONGBANK
TRAO 338 GIẢI THƯỞNG,
GIÁ TRỊ GẦN 3 TỶ ĐỒNG

KIENLONGBANK RA MẮT THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

KIENLONGBANK JCB

CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM

Ngày 18/8/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Kienlongbank đã tổ chức Lễ ra mắt Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB và công
bố Đại sứ thương hiệu. Theo đó, Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB được phát hành gồm 3 hạng thẻ: Platinum, Gold
và Classic, cùng với Đại sứ thương hiệu là ca sĩ Cẩm Vân. Việc ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB là bước ngoặt
quan trọng, mở rộng phát triển thị trường thẻ của Kienlongbank, tăng chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử, tập trung
khai thác thị trường, phục vụ nhu cầu số đông của khách hàng và quảng bá thương hiệu Kienlongbank trong nước và quốc
tế. Đây là tín hiệu khởi sắc và lạc quan trong quá trình hoạt động của Kienlongbank, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch
vụ tài chính ngân hàng, củng cố thị của Kienlongbank lẫn JCB trên thị trường quốc tế.
. Phòng Marketing

Được triển khai gần 3 tháng, từ ngày 09/5/2018 đến hết
ngày 06/8/2018, Chương trình khuyến mại (CTKM) Hè rộn
ràng - Ngập tràn quà tặng của Kienlongbank áp dụng cho
khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền gửi chỉ từ 20 triệu
đồng, khách hàng đã được nhận các phần quà hấp dẫn
trong 69.000 phần quà tặng hấp dẫn và tham gia quay số
trúng 340 giải thưởng. Tổng giá trị quà tặng cả chương
trình lên đến 9 tỷ đồng.

Hãy cùng Bản tin Kienlongbank điểm lại những khoảng khắc đáng nhớ trong
sự kiện ý nghĩa này.

Trong số 340 giải thưởng quay số thì có 338 khách hàng
trúng thưởng hợp lệ và 2 giải thưởng không hợp lệ với thể
lệ của chương trình khuyến mãi. 338 quà tặng cuối chương
trình có giá trị cao, vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị gần 3
tỷ đồng như: 10 xe máy SH, 30 lượng vàng SJC và 298 chỉ
vàng SJC đã được Ban lãnh đạo Kienlongbank trực tiếp trao
đến khách hàng trúng thưởng.
. Phòng Marketing

KIENLONGBANK
Khai giảng Chương trình đào tạo
huấn luyện theo chức danh khóa
K.19
Ngày 10/9/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo huấn
luyện theo chức danh khóa K.19 đã được khai giảng với sự tham
dự của 41 học viên thuộc các chức danh nhân viên tín dụng, giao
dịch viên và nhân viên chăm sóc khách hàng.
“Chương trình đào tạo huấn luyện theo chức danh được tổ chức
thường xuyên đã đáp ứng được mục tiêu hệ thống hóa kiến thức,
truyền đạt kỹ năng, phương pháp làm việc, giúp các nhân viên tân
tuyển tự tin, hội nhập và ứng dụng dễ dàng vào công việc thực tế tại
Ngân hàng. Đây cũng là cơ hội để các nhân viên tân tuyển từ khắp
3 miền Bắc - Trung - Nam có dịp giao lưu trao đổi về văn hóa đặc
trưng của từng địa phương giúp công việc kinh doanh tốt hơn”, ông
Vũ Quang Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo cho biết về hiệu
quả của chương trình mang lại.
Trong buổi khai giảng, Bạn Trần Việt Phương - Nhân viên tín dụng
Kienlongbank Sóc Trăng đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo
Kienlongbank: “Tham gia chương trình đào tạo này em tin mình sẽ
học được rất nhiều điều bổ ích. Với 2 tuần học tập trung sẽ mang đến
cho em và các bạn những trải nghiệm thực tế nhiều ý nghĩa và nhiều
điều lý thú. Em và các bạn học viên chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo
Kienlongbank đã tạo điều kiện để chúng em có thể đi làm mà còn
được học để giúp hoàn thành tốt công việc của mình”.
. Tam Giang
14
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KIENLONGBANK
CAM RANH, VẠN NINH

Tổ chức vui Tết trung thu
cho các em thiếu nhi

Quà tặng trao tay - Tri ân gắn kết
Chào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Ngân hàng
(27/10/1995 -27/10/2018), Kienlongbank triển khai chương trình
“Quà tặng trao tay - tri ân gắn kết” với hàng ngàn phần quà tặng,
tổng trị giá lên đến trên 3 tỷ đồng.
Theo đó, từ ngày 01/10 đến
ngày 31/12/2018, các khách
hàng đã, đang có tài khoản
tại Kienlongbank hoặc các
khách hàng phát sinh giao
dịch mới tại Ngân hàng khi
tham gia gửi tiết kiệm, vay
vốn, sử dụng dịch vụ thỏa
điều kiện của Chương trình
sẽ nhận được một phần
quà tri ân với thương hiệu
cà phê sữa đá tươi - NutiCafe và /hoặc bộ tách trà Kienlongbank
Chương trình “Quà tặng tao tay - Tri ân gắn kết” là món quà thay
lời tri ân của Kienlongbank gửi đến cho khách hàng vì đã tin
tưởng và đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua.
Kienlongbank tin rằng, với phương châm hoạt động “Sẵn lòng
chia sẻ” mãi để lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng như những
giọt cà phê đậm đà hương vị truyền thống, sản phẩm tự hào
mang thương hiệu Việt Nam.

KIENLONGBANK: Trao tặng 450
suất học bổng “Chia sẻ ước mơ”
Năm học mới 2018 – 2019, Kienlongbank trao tặng 1.400 suất
học bổng “Chia sẻ ước mơ” dành cho các em học sinh tại 7
địa phương. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng, gồm 1,2
triệu đồng tiền mặt và dụng cụ học tập rất thiết thực trong sinh
hoạt học tập hằng ngày.
Trong tháng 9 và tháng 10/2018, Kienlongbank trao tặng 450
suất học bổng, tổng giá trị 675 triệu đồng, dành cho 450 học
sinh tại các tỉnh: Lầm Đồng, Tiền Giang và các huyện An Minh
(Kiên Giang), Châu Thành, Trảng Bàng (Tây Ninh), Vĩnh Thạnh
(Cần Thơ), Tuy An (Phú Yên) .

Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh
khó khăn tận hưởng mùa trung thu vui tươi và ý nghĩa, các
đơn vị kinh
doanh Kienlongbank đã chuẩn bị những phần quà đến
thăm hỏi, chia sẻ với các em ở các mái ấm tại địa phương.
Ngày 22/9/2018, Kienlongbank Cam Ranh đã tổ chức
chương trình “Trung thu cho em”. Đây là Chương trình được
Kienlongbank tổ chức 3 năm liền dành cho các em nhỏ có
hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm trên địa bàn thành
phố Cam Ranh. Phát huy hoạt động tốt đẹp ý nghĩa ấy,
Trung thu năm nay, Kienlongbank Cam Ranh tiếp tục tổ
chức đến thăm và tặng 124 phần quà cho các em ở mái
ấm Đại An và Nhân Ái trên địa bàn xã Cam Phước Đông,
thành phố Cam Ranh.
Bên cạnh đó, tại Kienlongbank Vạn Ninh, các CB, NV cũng đã
đến thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi tại Mái ấm Tịnh Xá
Ngọc Vạn, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, khách hàng sử dụng các dịch vụ/mua sắm tại 25 điểm
ưu đãi hoặc tại hơn 100 cửa hàng liên kết khi thanh toán bằng thẻ
tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB sẽ được giảm giá lên đến 50%
cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Với việc sở hữu trong tay thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB,
khách hàng sẽ thỏa thích mua sắm những món hàng thời trang,
ăn uống, du lịch hay chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp rất tiện lợi với chi
phí ưu đãi bất ngờ. Hãy giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng
hơn với thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank.
. Trung tâm thẻ

Bến cạnh món quà Tết Trung thu gửi tặng đến các em,
Kienlongbank Vạn Ninh và Kienlongbank Cam Ranh đã
mang đến cho các em sự ấm áp của tình yêu thương và
niềm vui đón Tết Trung thu trong không khí sum vầy, vui
tươi và hạnh phúc.
. Kienlongbank Vạn Ninh - Kienlongbank Cam Ranh
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Trong tháng 9/2018, Kienlongbank đã khai trương
6 đơn vị mới gồm CN Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh),
PGD Bắc Bình (Bình Thuận), PGD Long Khánh và
PGD Long Thành (Đồng Nai), PGD Trà Quýt (Sóc
Trăng), PGD Tam Quan (Bình Định).

Lễ khai trương trụ sở Kienlongbank Cần Giờ tại Tp. HCM

Lễ trao học bổng Chia sẻ ước mơ tại huyện Vinh Thạnh (Tp. Cần Thơ)

. Đỗ Hồng

“Mưa” ưu đãi đến 50% dịch vụ cho
chủ thẻ KIENLONGBANK JCB
Trong tháng 9/2018, Kienlongbank và Tổ chức Thẻ quốc tế
Kienlongbank JCB đã triển khai liên kết với nhiều điểm ưu đãi và
cửa hàng trên toàn quốc.

Khai trương
6 đơn vị mới: CN Cần Giờ, PGD Bắc
Bình, PGD Long Khánh, PGD Trà Quýt,
PGD Tam Quan và PGD Long Thành

Với 450 suất học bổng “Chia sẻ ước mơ” được trực tiếp trao tặng
đến các em học sinh, Kienlongbank mong muốn góp một phần
nhỏ sự quan tâm chia sẻ để giúp các em có thêm động lực
trong việc học tập, tích cực tham gia các hoạt động phong trào
của trường lớp, trở thành những công dân tốt, góp phần xây
dựng quê hương phát triển ngày càng giàu đẹp hơn.

23 năm không ngừng nỗ lực và phát triển, Kienlongbank đã liên
tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt
nhất nhằm mang đến sự hài lòng tối ưu nhất cho khách hàng.
Kienlongbank hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành từ
quý khách hàng trong thời gian tới.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các CN/PGD của
Kienlongbank, hoặc truy cập website www.kienlongbank.com
hoặc gọi Hotline 1900 6929 để được tư vấn.
. Thiện Hiếu

KIENLONGBANK:

Hướng tới kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Kienlongbank
(27/10/1995 – 27/10/2018), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Kienlongbank đã phát động tổ chức Hội thao năm 2018. Với 4 bộ
môn thi đấu bao gồm: Bóng đá nam/nữ, cầu lông, quần vợt và bơi
lội được tổ chức vòng loại tại 6 cụm: Hà Nội, Khánh Hòa, Thành
phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ và Kiên Giang.
Hội thao là cơ hội để CB, NV, CTV Kienlongbank rèn luyện sức
khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, khuyến
khích, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Hội thao
mừng Ngày thành lập Kienlongbank cũng là sân chơi văn hóa,
là cơ hội để CB, NV giao lưu và kết nối sức mạnh tập thể, gắn bó
Kienlongbank hơn.

Năm 2018, được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt
Nam (NHNNVN), Kienlongbank được cấp phép thành lập mới
thêm 17 CN, PGD. Tính đến ngày 27/10, Kienlongbank đã thực
hiện mở mới 17/17 CN, PGD, đánh dấu sự hiện diện của 134 trụ
sở giao dịch của Kienlongbank tại 28 tỉnh, thành trên cả nước.
Nhân dịp khai trương, Kienlongbank dành tặng 500 suất học
bổng “Chia sẻ ước mơ”, dành cho các em học sinh THPT chăm
ngoan học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa
phương (mỗi địa phương 50 suất, riêng Cần Giờ và Quảng Nam
là 100 suất). Chương trình trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” được
Kienlongbank duy trì và tổ chức 5 năm liền kể từ năm 2013 cho
đến nay đã trao tặng 15.000 suất học bổng cho các em học sinh
THPT với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.
Ngoài ra, Kienlongbank còn dành tặng hàng ngàn quà tặng hấp
dẫn và chính sách ưu đãi dành cho khách hàng giao dịch: Thẻ
ATM Miễn phí phát hành và miễn phí rút tiền tại các máy ATM
trên toàn quốc; Thẻ tín dụng Kienlongbank JCB/ Visa được miễn
phí thường niên, rút tiền ATM Kienlongbank, miễn lãi tối đa đến
55 ngày và còn được giảm giá đến 50% tại các điểm giao dịch
có liên kết.

Vòng loại được tổ chức trong tháng 9/2018. Các đơn vị và vận
động viên đạt Giải Nhất ở vòng loại sẽ được chọn để tham gia thi
đấu Vòng Chung kết, vào tháng 10/2018 tại tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, trong tháng 9, Kienlongbank đã khánh thành 2
đơn vị, PGD Số 4 tại tỉnh Kiên Giang và PGD Càng Long tại tỉnh
Trà Vinh. Với việc đầu tư phát triển mạng lưới giao dịch mạnh
mẽ trong những năm gần đây, bên cạnh việc không ngừng
nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, Kienlongbank đang
trong giai đoạn thực hiện chiến lược trở thành một trong 15
ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

. Đỗ Hồng

. Phòng Marketing
www.kienlongbank.com
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Phạm Tiến Hưng - Nhân viên P. CNTT, anh Bùi Quốc Thịnh - Nhân
viên CSKH Kienlongbank Tân Châu (An Giang), chị Nguyễn Thị
Tường Vân - Giao dịch viên Kienlongbank Hà Tiên (Kiên Giang), anh
Nguyễn Quốc Cường - Nhân viên Bảo vệ Kienlongbank Số 04 (Kiên
Giang), chị Nguyễn Thị Như Ý - Nhân viên Tín dụng Kienlongbank
Vĩnh Thuận (Kiên Giang).
Tham gia chương trình, bên cạnh chương trình tự nguyện hiến
máu nhân đạo, CB, NV còn được các bác sĩ khám sức khỏe, đo
huyết áp và tư vấn sức khoẻ miễn phí trước khi thực hiện cho máu.
Mỗi cá nhân tham gia hiến máu nhân đạo được cấp Giấy chứng
nhận hiến máu tình nguyện, được nhận quà là sữa và đường, hỗ
trợ chi phí đi lại và phục vụ ăn nhẹ tại chỗ.

H

ưởng ứng lời kêu gọi từ Công đoàn Ngân
hàng Việt Nam về việc hiến máu tình
nguyện năm 2018, Ban Chấp hành Công
đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Kienlongbank đã
phát động và tổ chức Ngày hội hiến máu
tình nguyện trên toàn hệ thống với thông điệp “Cán
bộ, nhân viên Kienlongbank chia sẻ từ trái tim”. Qua 2
tháng phát động, từ ngày 27/7 đến hết tháng 9/2018,
Kienlongbank phối hợp Hội Chữ thập đỏ các tỉnh/thành,
bệnh viện, trung tâm truyền máu… tại các địa phương
tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 300
CB, NV, CTV Kienlongbank tham gia. Trong đó, có những
thành viên đã tham gia hiến máu trên 10 lần như: Anh
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. Công đoàn Kienlongbank
Chị Nguyễn Thị Như Ý - Nhân viên Hỗ trợ tín
dụng, Kienlongbank Vĩnh Thuận đã tham gia
hiến máu trên 10 lần
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Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên
Giang tiếp nhận 1 tỷ đồng Ngân hàng
Kiên Long tài trợ Chương trình phẫu
thuật tim

Chiều ngày 09/8/2018, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên
Giang (Hội BT BNN KG) đã tổ chức lễ tiếp nhận 1 tỷ đồng do
Kienlongbank tài trợ Chương trình phẫu thuật tim cho bệnh nhân
nghèo. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng An, Phó Tổng
Giám đốc Kienlongbank và Ban lãnh đạo Hội BT BNN KG.
Chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo của Hội BT BNN
KG được thực hiện từ ngày đầu thành lập Hội năm 2003, với mục
đích cứu giúp kịp thời những trẻ em gia đình nghèo không may
mắc phải bệnh tim. Trong gần 15 năm qua, Hội BT BNN KG đã nổ
lực vận động các doanh nghiệp, những tổ chức, cá nhân có lòng
hảo tâm ủng hộ chi phí hàng chục tỷ đồng và đã giúp phẫu thuật
cho hơn 1.760 ca tim. Tuy nhiên vẫn còn hằng trăm ca tim đang
chờ được cứu giúp và điều nầy rất cần đến sự sẻ chia, giúp đỡ của
những tấm lòng vàng.

Kienlongbank phối hợp cùng Báo Thanh
niên trao tặng 340 suất học bổng Nguyễn
Thái Bình năm 2018 tại 7 tỉnh, thành
Năm 2014, Kienlongbank ủng hộ chương trình Chung tay góp
sức bảo vệ Biển Đông do Báo Thanh niên phát động. Theo đó,
Kienlongbank tài trợ 2,5 tỷ VNĐ thông qua nguồn doanh thu hoạt
động của thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt
Nam do Kienlongbank phát hành. Từ 2014 đến nay, Báo Thanh
Niên đã triển khai các hoạt động như: Trao học bổng Nguyễn Thái
Bình, mua tủ đông trang bị cho lực lượng hải quân, kiểm ngư,
cảnh sát biển, hỗ trợ cho gia đình cựu binh Gạc Ma có hoàn cảnh
khó khăn và đơn vị quân đội đóng quân ở Đảo Lý Sơn.

Không chậm giờ, dù chỉ một phút
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản không khác gì một đất nước thời
kỳ đồ đá. Hai quả bom nguyên tử cùng hàng loạt công trình bị tàn phá đã làm
cho đất nước và con người Nhật Bản kiệt quệ. Thế nhưng, chưa đầy 20 năm
sau, quốc gia này đã sở hữu công nghệ tàu cao tốc hiện đại với tốc độ mà các
nước lớn như Hoa Kỳ, EU cũng phải thèm muốn.

ĐÚNG
GIỜ

Năm 2018, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Kienlongbank tiếp tục
trao tặng 340 suất học bổng Nguyễn Thái Bình tại 07 tỉnh, thành,
dành cho con em chiến sĩ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Và
ngày 14/8/2018, Kienlongbank phối hợp cùng Báo Thanh niên,
Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức trao học bổng, kèm quà tặng cho học
sinh trị giá hơn 120 triệu đồng. Đây là những em học sinh là con
em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi trên
địa bàn huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu và TP.
Tuy Hòa đang học tập từ khối Tiểu học đến Trung học phổ thông
Chương trình đã kịp thời tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho
con em ngư dân tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập, lập
thân lập nghiệp, động viên gia đình các em yên tâm bám biển,
bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. . Phòng Marketing

Từ 15/11/2018, Kienlongbank sẽ
dừng dịch vụ ngân hàng điện
tử với các thuê bao điện thoại
11 số chưa đăng ký chuyển đổi

Đúng giờ tạo ưu thế trong cạnh tranh
Thói quen đúng giờ đã ăn sâu vào tiềm thức, tác phong của các lớp người
Nhật Bản từ già đến trẻ. Bên cạnh đó, nền công nghiệp hóa thúc đẩy hội nhập
quốc tế đòi hỏi các cá nhân, tập thể phải nâng cao tính cạnh tranh. Thế giới
chưa bao giờ ngủ, vậy nên đúng giờ sẽ giúp bạn chiến thắng đối thủ, ít nhất
là về mặt tâm lý. Đến sớm hơn có thể sẽ khiến bạn phải mệt mỏi để chờ đợi,
nhưng trễ hơn thì thật tệ hại vì cuộc chơi đã tàn, mọi giao dịch có thể đã kết
thúc thông qua một cái click chuột chỉ trong một giây trước đó. Chính yêu
cầu đúng giờ đi kèm với đảm bảo chất lượng công việc ở mức cạnh tranh cao
nhất đã làm cho cuộc sống người Nhật trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Cụm từ “công nghiệp hóa” phát sinh từ chính con người: Chủ động - nhanh
chóng - hiệu quả, chứ không phải quy định ghi trong hiến pháp Nhật Bản.

Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ
trưởng Bộ thông tin và truyền thông về Kế hoạch chuyển đổi
mã mạng. Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/11/2018, các
nhà mạng viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi thuê bao 11
số về 10 số. Việc chuyển đổi này sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ
ngân hàng sử dụng theo số điện thoại 11 số của khách hàng
đã đăng ký tại Kienlongbank.
Vì thế, toàn bộ dịch vụ ngân hàng điện tử (SMS Banking,
Mobile Banking, Internet Banking,...) và thông tin liên lạc của
khách hàng đối với tất cả dịch vụ tại Kienlongbank bao gồm
tài khoản, thẻ,... đều phải đăng ký chuyển đổi số điện thoại
phù hợp quy định của pháp luật. Khách hàng chỉ cần đăng ký
chuyển đổi 1 lần duy nhất cho tất cả các dịch vụ.
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Cứ như thế, dù bất cứ nơi nào, nhà hàng, khách sạn, trường học, quán bar…
người Nhật luôn cảm ơn, xin lỗi, sống có kỷ luật về giờ giấc và nhiệt tình giúp
đỡ người khác. Từ đó tạo nên nét văn hóa đặc trưng trong nếp sống văn minh,
hiện đại, hiệu quả mà ai cũng biết khi nói về Nhật Bản. Câu nói “đúng giờ đổi
thay vận nước” cũng vì lẽ này mà gắn liền với đất nước Hoa Anh Đào.

Kienlongbank trao học bổng Nguyễn Thái Bình tại tỉnh Phú Yên

11 SỐ

10 SỐ

BẢO MẬT

ĐƠN GIẢN

NHANH CHÓNG

Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/11/2018, Ngân hàng vẫn
duy trì tất cả các dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng
chưa thực hiện đăng ký chuyển đổi số điện thoại. Từ ngày
15/11/2018 trở đi, Ngân hàng sẽ dừng tất cả các dịch vụ ngân
hàng điện tử với các khách hàng chưa đăng ký chuyển đổi số
điện thoại.
Để giúp cho khách hàng thực hiện việc đăng ký chuyển
đổi thuê bao 11 số về 10 được nhanh chóng và đơn giản,
Kienlongbank hỗ trợ khách hàng chuyển đổi đầu số thông qua
2 hình thức sau: (1) Điều chỉnh trực tiếp tại bất kỳ điểm giao dịch
của Kienlongbank trên toàn quốc; (2) Điều chỉnh trực tuyến tại
website Kienlongbank http://doiso.kienlongbank.com.
. Kienlongbank

Một nhân viên văn phòng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản, khi tham
gia một khóa đào tạo đã xót đứt ruột vì phải trả hơn 2.500 Yên (hơn 500.000
đồng tiền Việt Nam) phí taxi vì lỡ chuyến xe đưa đón, chỉ vì cố mua sắm thêm
vài phút. Anh ta thấm thía “vừa tốn kém, vừa xấu hổ và cũng là bài học nhớ đời”.
Cũng trong chuyến đi đó, toàn bộ nhân viên người nước ngoài đã phải trầm
trồ thán phục khả năng đúng giờ đến từng giây, từng phút trong các hoạt
động mà người Nhật tổ chức: Giảng viên đến lớp, kết thúc bài giảng, xe buýt
đưa đón… thậm chí các hành trình dài vài trăm km, bao gồm nhiều hoạt
động như: hội thảo, trao đổi với chuyên gia, tham quan công ty địa phương,
khu sản xuất của người bản xứ… độ sai lệch giờ đều là con số 0.

Kế thừa truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, với phương châm
hoạt động là “Sẵn lòng chia sẻ”, nhiều năm qua cùng với hoạt
động kinh doanh uy tín và chất lượng, Kienlongbank đã tham
gia nhiều chương trình an sinh xã hội giúp đỡ cho người nghèo
và học sinh nghèo trong tỉnh Kiên Giang. Tại lễ tiếp nhận tài trợ
ngày 09/8/2018, ông Nguyễn Hoàng An - Phó Tổng Giám đốc
Kienlongbank đã trao bảng trị giá tài trợ 1 tỷ đồng cho ông Trương
Thắng Trận - Chủ tịch Hội BT BNN KG. Đây là tấm lòng của cán bộ,
nhân viên Kienlongbank gửi đến bệnh nhân nghèo chuẩn bị phẫu
thuật tim trong tỉnh, với mong muốn giúp bà con có cơ hội thoát
khỏi bệnh tim, có cuộc sống gia đình an vui và hạnh phúc./.

. Theo Kiengiang.gov.vn

Tàu cao tốc thực sự có thể đại diện cho nét văn hóa tuyệt đối tôn trọng thời
gian của người Nhật. Bạn đừng “dại dột” mà trễ giờ dù chỉ một phút, thậm chí
là 30 giây trong chuyến tàu từ Osaka đi Kyoto, vì bạn có thể sẽ tốn thêm 2.000
Yên (khoảng 400.000 đồng tiền Việt) mua lại vé.

Lãnh đạo phải làm gương

Đúng giờ là một nét văn hóa đáng trân trọng
trong thời đại công nghiệp ở đất nước Mặt trời
mọc. Người Nhật luôn nghiêm khắc với bản
thân trong chuyện tuân thủ giờ giấc. Hãy cùng
Bản tin Kienlongbank tham khảo bài viết sau
để hiểu thêm về văn hóa đúng giờ của công dân
Nhật Bản.

Để định hướng được cả cộng đồng đi theo cùng một quỹ đạo, ở góc độ xã
hội học, vai trò của những người đi đầu là vô cùng quan trọng. Người Nhật tỏ
ra thành thạo trong nghệ thuật xây dựng hình mẫu tiên phong này. Tại một
công ty xây dựng ở Kyoto, dù thời tiết lạnh 2-3 độ C, nhưng tất cả các nhân
viên và Ban Lãnh đạo đều có mặt đúng 8 giờ 40 phút, chuẩn bị máy chiếu,
tài liệu thuyết trình dự án trong vòng năm phút để bắt đầu buổi họp đúng 8
giờ 45 phút. Đặc biệt, Lãnh đạo Công ty luôn đến trước giờ và tới từng bàn để
bắt tay nhân viên kèm lời chào ngày mới tốt đẹp. Đúng giờ, chủ trì cuộc họp
thông báo “Chúng ta bắt đầu, không chờ thêm thành viên nào nữa”. Thế nên
nhân viên của họ luôn tự giác đến đúng giờ vì biết sẽ không có cơ hội tham
gia buổi họp nếu đi trễ.
Nhìn Nhật Bản sẽ hiểu, giấc mơ về một đất nước công nghiệp hóa - hiện đại
hóa sẽ chỉ là ảo tưởng nếu bản thân quốc gia sử dụng giờ giấc làm việc theo
dạng “dây chun”. Và nếu người lãnh đạo vẫn cứ rề rà thì cũng đừng nghĩ đến
chuyện có một tập thể đúng giờ, chủ động và sẵn sàng làm việc để cải tạo
vận nước.
. Phòng Marketing sưu tầm và tổng hợp
www.kienlongbank.com
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Ca sĩ CẨM VÂN
“Tôi rất vinh dự khi sử dụng
và giới thiệu về thẻ tín dụng
Kienlongbank JCB”
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB đã được Ngân
hàng chính thức ra mắt vào 18/8/2018 và phát hành rộng
rãi đến khách hàng cả nước. Đồng hành với chiếc thẻ tiện
ích, đa năng là hình ảnh nữ Đại sứ thương hiệu, người ca sĩ
với những bài ca không quên đi vào lòng người qua năm
tháng. Bản tin số 52 này đã có buổi trò chuyện thân mật với
ca sĩ Cẩm Vân khi Chị quyết định sử dụng và quảng bá thẻ
tín dụng Kienlongbank JCB.

BBT: Chào chị Cẩm Vân! Chị có thể cho Quý độc giả của Bản
tin Kienlongbank biết, cơ duyên nào đã tạo nên sự gắn kết
giữa chị và Kienlongbank ạ?
Ca sĩ Cẩm Vân: Khán giả biết đến Cẩm Vân là ca sĩ từ sau năm 1975
khi Vân theo đuổi sự nghiệp ca hát. Nhưng ngoài việc đam mê âm
nhạc, Vân cũng có kinh doanh riêng của gia đình. Qua đó, cũng có
rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong kinh doanh. Trong số đó, Vân
đã biết đến Kienlongbank qua các anh, chị đồng nghiệp đã và đang
gắn bó tại Kienlongbank, qua các chương trình từ thiện và các hoạt
động an sinh xã hội. Vì điều đó mà Cẩm Vân cảm thấy có một thiện
cảm rất lớn dành cho Ngân hàng.
BBT: Chị trở thành Đại sứ thương hiệu của thẻ tín dụng
Kienlongbank khi nào? Chị có thể chia sẻ về điều đó với bạn đọc?
Ca sĩ Cẩm Vân: Rất là tình cờ, vào một ngày đẹp trời, Cẩm Vân nhận
được cuộc gọi từ bạn phụ trách Phòng Marketing của Kienlongbank.
Mới đầu nghe bạn ấy nói là gọi đến từ Ngân hàng, Cẩm Vân nghĩ là
các bạn “sale”, nhưng sau đó nghe bạn nói là muốn gặp để trao đổi
về việc mời làm Đại sự thương hiệu của thẻ tín dụng Kienlongbank
JCB sắp ra mắt. Lúc đó Cẩm Vân khá là bất ngờ, Cẩm Vân cũng hỏi
lý do vì sao lại mời Cẩm Vân? Thẻ tín dụng của Kienlongbank có tiện
ích, tính năng ra sao? … Bản thân Vân khi quyết định nhận lời từ
doanh nghiệp mời quảng cáo thì mình cũng phải cân nhắc yếu tố
hài hòa, phù hợp với “giá trị” từ 2 phía, lẫn điều kiện từ phía Ngân
hàng đặt ra. Một thời gian ngắn sau, khi làm việc với Kienlongbank
thì Cẩm Vân quyết định nhận lời mời từ Kienlongbank. Các lý do đã
thôi thúc Vân đồng ý là yếu tố đầu tiên như chia sẻ ban đầu, Vân rất
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BBT: Chị Vân là 1 nghệ sĩ rất kín tiếng và lần đầu tiên gia đình
chị Vân cùng xuất hiện trên phim quảng cáo thẻ tín dụng
Kienlongbank JCB với ca khúc “Con yêu” do chị viết lời Việt.
Chị có thể chia sẻ về điều này?
Ca sĩ Cẩm Vân: (Cười) Anh Khắc Triệu chồng của Cẩm Vân là một
người không thích xuất hiện nhiều trước công chúng. Nhưng lúc
đọc kịch bản phim quảng cáo thẻ tín dụng Kienlongbank JCB của
Kienlongbank thì Cẩm Vân đã rất xúc động. Một phần vì phim lấy
nền nhạc là bài hát Con yêu do chính tay Cẩm Vân viết lời Việt và một
phần, Cẩm Vân cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của gia đình
khi đọc qua kịch bản. Lúc đó, Cẩm Vân đã có ý nghĩ là sẽ nói anh Khắc
Triệu và bé Cece Nguyễn cùng tham gia đóng phim quảng cáo này để
tạo được cảm xúc trọn vẹn cho phim. Ban đầu anh Khắc Triệu không
đồng ý, Cẩm Vân phải năn nỉ dữ lắm, tối nào về cũng thủ thỉ bên tai
chồng thì cuối cùng ảnh cũng đồng ý xuất hiện trong phim (cười).
Việc xuất hiện cả gia đình trên phim như thế này Cẩm Vân cũng thấy
vui lắm. Đến bây giờ, Cẩm Vân vẫn cứ mở đi mở lại đoạn TVC quảng
cáo thẻ tín dụng Kienlongbank JCB. Mỗi lần xem xong là lại xúc động
vì tình cảm thiêng liêng và sự gắn bó của các thành viên trong gia
đình của mình. Cảm ơn Kienlongbank đã xây dựng một kịch bản
phim quá tuyệt vời, chạm đến những trái tim, cảm xúc của những
người con, những người làm cha mẹ.

BBT: Kế hoạch của chị trong vai trò là đại sứ thương hiệu thẻ
Kienlongbank JCB? Chị có thể bật mí thêm?
Ca sĩ Cẩm Vân: Thời gian tới, Cẩm Vân sẽ tham gia vào các hoạt
động, dự án quảng bá thẻ tín dụng Kienlongbank JCB. Bên cạnh đó,
với vai trò là đại sứ thương hiệu, chắc chắn Cẩm Vân sẽ giới thiệu
chiếc thẻ Kienlongbank JCB đến với đông đảo bạn bè, khán giả của
Cẩm Vân, với công chúng trong và ngoài nước.
BBT: Chị sẽ gắn bó với vai trò là Đại sứ thương hiệu thẻ tín
dụng Kienlongbank JCB trong bao lâu?
Ca sĩ Cẩm Vân: Cảm xúc của Cẩm Vân từ lúc nhận lời mời đến
khi tham dự sự kiện ra mắt thẻ Kienlongbank JCB và đến giờ là rất
vui và vinh dự. Vân sẽ đồng hành cùng Kienlongbank vai trò Đại sứ
thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB trong 2 năm.
Sau 2 năm, tùy theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và khả
năng của Vân, 2 bên có thể thương thảo thêm (cười).
Một lần nữa, rất cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi trò
chuyện với BBT Bản tin Kienlongbank. Mến chúc Chị và gia đình
sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặt hái được nhiều
thành công. Thân chào Chị.
. Ban Biên tập

Ca sĩ Cẩm Vân là 01 trong 09 đại biểu sở hữu thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB ngay trong ngày ra mắt thẻ 18/8/2018 tại Tp, HCM

rất có thiện cảm với Ngân hàng này vì triết lý kinh doanh, phương
châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ”. Thứ hai là Vân nhận thấy thẻ tín
dụng quốc tế của Kienlongbank JCB có những tính năng, tiện ích rất
tiện lợi, hiện đại và thiết thực không chỉ cho Vân và mọi người khi có
thể giao dịch, mua sắm trong và ngoài nước. Thứ ba là thông qua
việc trao đổi, tương tác với lãnh đạo, nhân viên Kienlongbank, Vân
cảm nhận sự chân thành, nhiệt tình và trách nhiệm của các bạn. Lý
do cuối cùng đó là yếu tố phù hợp. Chính vì những điều đơn giản ấy,
nên Cẩm Vân đã quyết định trở thành Đại sứ thương hiệu của thẻ tín
dụng Kienlongbank JCB.
Có lẽ Cẩm Vân rất là vinh dự khi là khách hàng đầu tiên của thẻ
tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB và là người đầu tiên trải nghiệm
những ưu đãi của chiếc thẻ này. Cẩm Vân rất thích thiết kế của thẻ
tín dụng Kienlongbank JCB, từ màu sắc đến hoa văn đều rất tinh tế
và sang trọng. Một điều nữa mà Cẩm Vân rất là hài lòng đó là các
ưu đãi giảm giá tại các cửa hàng liên kết khi thanh toán bằng thẻ tín
dụng Kienlongbank JCB, chính sách miễn lãi lên đến 55 ngày, rút tiền
mặt miễn phí tại các trạm ATM của Kienlongbank, ... Cẩm Vân rất là
hài lòng về điều đó. Nhờ có thẻ tín dụng Kienlongbank JCB đã giúp
Cẩm Vân tiết kiệm được khá là nhiều thời gian và chi phí. Hiện tại, gia
đình của Cẩm Vân có 3 thành viên mở thẻ tín dụng Kienlongbank JCB
đó là Cẩm Vân, anh Khắc Triệu và con gái Cece Nguyễn.
Một thương hiệu Ngân hàng nhân văn, uy tín cùng hợp tác với
tổ chức thẻ tín dụng quốc tế của Nhật Bản, Cẩm Vân tin rằng Thẻ
Kienlongbank JCB sẽ giúp ích và mang đến sự tiện lợi, trải nghiệm
cuộc sống dễ dàng cho mọi người.

www.kienlongbank.com
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BBT: Xin chào Ông, được biết, Ông là một trong những lãnh đạo đã đồng hành và gắn bó với Kienlongbank từ những ngày đầu mới thành lập cho đến
nay. Ông có thể chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ nhất về Kienlongbank ở những ngày mới thành lập?
khởi nghiệp, phát triển kinh tế lúc bấy giờ rất sôi nổi và hào hứng.
Kienlongbank rất may mắn khi được NHNN CN tỉnh Kiên Giang
quan tâm, giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình nên anh em tiến bộ cũng rất
nhanh. Lúc đó vốn cho nông thôn còn thiếu rất nhiều so với nhu
cầu, Kienlongbank ở nông thôn nên nguồn huy động cũng rất ít,
phải đi vay lại từ các ngân hàng khác ở TP.HCM. Tôi còn nhớ có
nhiều khi đưa tiền về giải ngân chỉ một buổi đã hết tiền. Đối với tôi
mà nói, Kienlongbank mang đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm cả vui,
buồn trong những ngày đầu thành lập. Và cho đến ngày hôm nay,
sau bao thách thức trong hoạt động, Kienlongbank đã phát triển
bền vững và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường, đó là
niềm vui và tự hào nhất với tôi. Từ một Ngân hàng cổ phần nông
thôn đến nay Kienlongbank phát triển thành Ngân hàng đô thị,
mở rộng mạng lưới 28 tỉnh thành với 130 CN và PGD. Đó là thành
quả cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của Ban lãnh đạo và
tập thể CB, NV qua các thời kỳ.
Ông Vũ Đức Cần - Phó TGĐ Kienlongbank tại phiên họp ĐHCĐ năm 1999
(bìa phải)

Ông Vũ Đức Cần: Tôi về Kienlongbank sau 03 năm thành lập. Mối
lương duyên của tôi và Kienlongbank được bắt nguồn từ anh
Trương Hoàng Lương - Nguyên Tổng Giám đốc. Trước kia, tôi
và anh Lương làm chung ngành nông nghiệp nên biết nhau,
và cho đến khi thành lập Ngân hàng Kiên Long, anh Lương có
mời tôi tham gia cổ đông. Lúc đó, tôi làm cho Công ty Vật tư
Nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, và cũng có kiến thức, am hiểu về
công nghệ thông tin nên khi đầu tư công nghệ, cụ thể là máy
tính cho Kienlongbank thì anh Lương nhờ tôi giúp. Lúc đầu, trụ
sở Kienlongbank thuê tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng
rất nhỏ và chật hẹp chỉ khoảng trên dưới 40m2. Thời điểm
đó, bà con họ vay chỉ một, hai triệu đồng nên khách hàng
rất đông. Nhân viên lúc đó chưa tới 10 người, đa số là ở nơi
khác đến làm việc nên ăn ở đều bên trong khu vực phía sau cơ
quan. Ban Lãnh đạo thì kiến thức liên quan đến ngành ngân
hàng còn ít ỏi, chưa có kinh nghiệm gì, do vậy, tất cả đều phải
mày mò học hỏi. Kinh tế thị trường Việt Nam lúc đó cũng vừa
mới mở cửa, các doanh nghiệp đều mới bắt đầu thành lập
nên gần như lĩnh vực nào cũng là vừa làm vừa học, tinh thần
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năm hình thành và phát triển, Kienlongbank đã trải qua nhiều
chặng đường chông gai, những thử thách và cả những thành công.
Trong hành trình đó luôn có những con người gắn bó đồng hành và
sẻ chia cùng với ngân hàng. Nhân dịp kỷ niệm 23 năm thành lập
Ngân hàng (27/10/1995 - 27/10/2018), Ban biên tập mời quý độc
giả cùng lắng nghe những chia sẻ từ vị Lãnh đạo đã đồng hành với Kienlongbank từ
ngày ấy đến bây giờ, ông Vũ Đức Cần - Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank.

hầu như cũng không có gì thay đổi lớn. Mục tiêu của Kienlongbank đó là trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt
Nam. Tất nhiên không phải nói là chúng ta có thể làm được ngay mà phải cần có sự nỗ lực, tâm huyết và đóng góp của toàn thể CB, NV
và sự định hướng, lãnh đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành của Ngân hàng. Và tôi tin rằng với những
thành quả mà Kienlongbank đã đạt được sau 23 năm thành lập cho đến nay thì chắc chắn rằng trong tương lai gần Kienlongbank sẽ đạt
được mục tiêu chiến lược của Ngân hàng.
BBT: Nhân dịp kỷ niệm 23 năm, Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank?
Ông Vũ Đức Cần: Với tôi, dù làm bất kỳ công việc gì, ở vị trí nào thì điều quan trọng nhất đó vẫn là cái tâm. Không có tâm huyết chúng ta
không thể thành công được. Và tôi rất tâm đắc cách làm việc và lãnh đạo của Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Kienlognbank nhiệm
kỳ 2013 - 2017 và hiện là cố vấn của Kienlongbank, đó là sự hy sinh. Mọi lúc, mọi nơi, mọi việc đều cần phải có sự hy sinh, tận tụy, sự bền
chí và quyết tâm. Tôi muốn gửi gấm đến tất cả CB, NV, CTV trong toàn hệ thống Kienlongbank một điều rằng: Hãy cứ cho đi và rồi chúng
ta sẽ nhận được những kết quả mỹ mãn nhất.
Xin cảm ơn Ông và kính chúc Ông sẽ có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống!
. Ban biên tập

BBT: Là người gắn bó 21 năm với Kienlongbank, điều Ông tâm huyết
nhất dành cho Ngân hàng là gì?
Ông Vũ Đức Cần: Điều tôi tâm huyết nhất đó là sự thống nhất và
đoàn kết trong nội bộ Ban lãnh đạo Kienlongbank qua nhiều
thời kỳ cho đến nay và sự cống hiến nhiệt tình của CB, NV, CTV
Ngân hàng. Tôi cảm thấy tự hào rằng cho đến nay, trong sự cạnh
tranh khốc liệt của thị trường, Kienlongbank vẫn tiếp tục hoạt
động an toàn, hiệu quả, xây dựng thương hiệu uy tín. Sự phát triển
và thành quả đạt được của Kienlongbank ngày hôm nay chính là
kết quả của sự đồng lòng, cống hiến và đóng góp công sức của
hơn 4.000 CB, NV. Đối với bất kỳ tổ chức nào, ngành nghề nào nếu
không có sự đoàn kết, thống nhất thì không thể tập hợp được sức
mạnh tập thể để đến thành công và hiệu quả lâu dài.
BBT: So với định hướng phát triển và triết lý kinh doanh của Ngân
hàng khi thành lập, Ông đánh giá thế nào về những thay đổi của
Kienlongbank?
Ông Vũ Đức Cần: Cho đến nay, phải nói rằng Kienlongbank đã thay
đổi gần như hoàn toàn so với những ngày đầu và đó cũng là xu
thế chung của sự phát triển kinh tế nói chung và ngành ngân
hàng nói riêng. Tuy nhiên, về định hướng và triết lý kinh doanh thì
www.kienlongbank.com
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Qua lăng kính báo chí

“Tôi đã theo dõi và làm việc với Kienlongbank trong khoảng thời gian dài nên phần nào chứng kiến được
những thay đổi, phát triển của Ngân hàng. Hơn 23 năm xây dựng và phát triển, với mức vốn điều lệ ban
đầu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng, trải qua các giai đoạn tái cơ cấu của ngành ngân hàng Việt Nam,
Kienlongbank (mã chứng khoán – KLB) đang từng bước thay đổi mạnh mẽ, nhất là trong những năm gần
đây. Là một trong 12 NHTMCP nông thôn đủ điều kiện chuyển đổi thành NHTMCP đô thị. Thế nhưng,

nhóm ngân hàng nông thôn chuyển đổi cùng thời kỳ KLB đã được phân hóa mạnh mẽ: sáp nhập với ngân
hàng lớn hơn (Petrolimex Me Kong Bank, DaiA Bank), nhóm “Ngân hàng 0 đồng” (GPBank, OCeanBank,
TrustBank nay là CBBank) và nhóm tự tái cơ cấu. Là ngân hàng thuộc
nhóm “tự tái cơ cấu” (nhóm 3), Kienlongbank luôn duy trì tốt các chỉ tiêu
về an toàn hoạt động. Điều này được chứng minh qua kết quả hoạt
động Ngân hàng năm qua và 6 tháng đầu năm nay. Với tốc độ tăng
trưởng bền vững, Kienlongbank đang từng bước khẳng định vị thế trên
Phóng viên Thanh Thuỷ - Báo Chính Phủ

thị trường tài chính, nhất là khi cán bộ lãnh đạo Kienlongbank đều là
những người trẻ”.

Với chiến lược “An toàn - Bền vững - Lợi nhuận hợp lý” mà Kienlongbank đã xây
dựng, thực hiện và triển khai trong quá trình và phát triển của mình, theo tôi đó

Phóng viên Thùy Vinh - Báo Đầu tư chứng khoán

chính là định hướng đúng, chuẩn mà Ban lãnh đạo của Kienlongbank đã đề ra để
phấn đấu đưa Kienlongbank thành một trong 15 ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện
đại và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Để có thể đứng vững và phát triển,
Kienlongbank đã kiên định với chiến lược của mình là tập trung duy trì, phát triển
các phân khúc khách hàng truyền thống và có nhiều lợi thế như lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; bà con nông dân, tiểu thương, sản xuất - kinh
doanh nhỏ lẻ. Việc không ngừng mở rộng mạng lưới và khai trương thêm các chi
nhánh, phòng giao dịch (tổng số 134 điểm giao dịch tại 28 tỉnh, thành phố trong cả
nước) cũng như các chỉ số tài chính đã đạt được trong năm 2017 đã minh chứng cho
sự phát triển suốt 23 năm qua của ngân hàng bán lẻ này và chứng tỏ sự tín nhiệm,
tin dùng của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong nền kinh tế - xã hội.
Tôi còn nhớ, nhân dịp ngày nhà báo Việt Nam, 20/11/2017, ông Võ Quốc Thắng,
nguyên Chủ tịch, hiện là cố vấn Kienlongbank đã có lời chúc mừng ý nghĩa, sâu sắc
đến đến tất cả các thầy cô giáo là những người đã có công đào tạo, bồi dưỡng nhiều
thế hệ cán bộ, nhân viên của Kienlongbank về văn hóa, đạo đức, chuyên môn nghiệp
vụ và đặc biệt là về hoài bão tương lai để Kienlongbank có được đội ngũ hơn
4.000 cán bộ đầy tâm huyết và năng lực như ngày hôm nay.
Cử chỉ đó không chỉ nói lên sự biết ơn với các nhà giáo mà cao hơn nữa điều đó cho
thấy tầm nhìn, định hướng của doanh nghiệp là chú trọng tới phát triển trình độ,
năng lực của nguồn nhân lực. Điều này đã giúp tôi hiểu được vì sao Kienlongbank
đã đứng vững và phát triển như ngày hôm nay
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“Có �ị� �à� �iệc �ới Kienlongban� từ �ài �ă� qu�, �ưới góc độ �à phón� �iê� �iết �ản�
tài chín� ngâ� �àn�, tôi cả� �ấ� �ất �ui �à �ài �òn� �hi �à� �iệc �ới nhâ� �iê� ngâ� �àn�.
Các �ạ� nhâ� �iê� Kienlongban� �úc nà� cũn� nhiệt tìn�, �ỗ trợ �ết mìn� tron� côn� �iệc
củ� tôi nói �iên� �à �á� N�ười La� Độn�. H� �ọn� tron� �ời gia� tới, ��ạt độn� củ�
ngâ� �àn� �ẽ �ế� tục �ở �ộn�, các �ả� p�ẩ� �ịc� �ụ n�ậ� được �ự �� tưởn�, ủn� �ộ �à
đồn� �àn� củ� �hác� �àn�, đối tác. Chúc �ừn� �in� n�ật �ầ� �ứ 23 củ� Kienlongban�”.

P�ón� �iê� �ái P�ươn�
Bá� N�ười La� độn�

Ngần 20 năm làm việc tại Thời báo Ngân hàng cũng là từng đấy năm chứng kiến sự
đổi thay trong hoạt động Ngân hàng Kienlongbank nói riêng và ngành Ngân hàng
nói chung. Từ một NHTM cổ phần nông thôn hoạt động trong một phạm vi nhỏ hẹp ở
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay sau hơn 10 năm được chuyển đổi nâng
cấp lên thành NHTM cổ phần đô thị, Kienlongbank đang từng bước khẳng định được
vị trí, thương hiệu của mình trên thị trường tài chính.
Kienlongbank đang từng ngày “thay da, đổi thịt” với những con số kinh doanh ấn
tượng và mạng lưới ngày càng mở rộng để người dân có cơ hội nhiều hơn tiếp cận các sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh
những kết quả kinh doanh, tôi cũng nhìn thấy ở Ban lãnh đạo Kienlongbank có một tấm lòng nhân ái, bao dung và
luôn hướng đến những hoạt động xã hội, từ thiện.
Để có được có được những thành công như ngày hôm nay, theo tôi, bên canh năng lực, tâm huyết của Ban lãnh đạo
và một tập thể đoàn kết thống nhất thì vai trò của Phòng truyền thông Marketting cũng góp phần không nhỏ đưa
thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của Kienlongbank đến gần hơn với người dân. Thành công ấy có được cũng một phần
nhờ sự hợp tác mật thiết, gắn bó giữa Kienlongbank với các cơ quan báo chí trong suốt nhiều năm qua.
Bản thân tôi, trải qua nhiều năm cùng làm việc với Phòng Marketting Kienlongbank cũng nhận thấy sự năng động,
nhạy bén và đầy trách nhiệm của cán bộ trẻ nơi đây trong việc thực hiện các chương trình truyền thông. Điều đó cho
thấy, Kienlongbank đã có một chiến lược đúng đắn, đánh giá kỹ càng từng cá nhân trong công tác tuyển dụng cũng
như đào tạo nhân sự một cách chuyên nghiệp. Thành công ấy, không thể khác sẽ từng bước đưa Kienlongbank ngày
càng phát triển và phát triển bền vững!
Anh Đức Hiếu – Trưởng VPĐD phía Nam Thời báo Ngân hàng
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khách hàng

Lăng kính

khách hàng

KHÁCH HÀNG
PGD ĐẦM SEN

PGD RẠCH SỎI

CN RẠCH GIÁ

Chú Lại Văn Hưng
Tôi là Lại Văn Hưng, hiện đang sinh sống và
kinh doanh tại TP Rạch Giá,. Tôi đã
giao dịch và gắn bó Ngân hàng Kiên Long
cũng như các cháu Giao dịch viên, thủ quỹ ở
đây hơn 20 năm rồi, từ ngày CN Rạch
Giá còn là PGD số 01 nằm trên đường
Trần Phú. Sự quan tâm, chăm sóc và
hướng dẫn tận tình của nhân viên KLB đã tạo
cho Tôi cảm giác thật thân thiện và an tâm.
Các cháu nhân viên rất chuyên nghiệp và dễ
mến. Tôi chứng kiến KLB phát triển từng ngày và chúc KLB ngày càng phát triển vững bền. Tôi sẽ luôn gắn bó với KLB
và giới thiệu người quen, bà con đế giao dịch với NHKL.
Tôi gắn bó với NHKL lâu rồi, tôi nhận thấy thái độ và tác phong làm việc của các nhân viên rất tốt, khi đến giao dịch nhân viên
luôn tận tình và niềm nở với khách hàng. Chăm sóc khách hàng chu đáo, điển hình như điện thoại cho khách hàng nhân dịp
sinh nhật, thông báo khi sổ tiết kiệm đến hạn, gọi điện mỗi khi có quà tặng....cùng với sự thân thiện, nhiệt tình và làm việc nhanh
nhẹn, chính xác. Đó là một trong những điều mà Tôi rất hài lòng, nên tôi rất tin tưởng và đặt niềm tin khi giao dịch với NHKL.
Sản phẩm của NHKL tương đối phong phú. Thông thường tôi hay sử dụng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, tôi thấy hiện tại
NHKL có chương trình đăng ký trích lãi từ sổ tiết kiệm sang thẻ ATM rất tiện lợi, tạo điều kiện cho tôi nhận lãi tự động khi
không có thời gian ra ngân hàng giao dịch.

PGD VĨNH THUẬN
CN RẠCH GIÁ

Cô Đoàn Thị Phương Loan
Tôi là Đoàn Thị Phương Loan, tôi đã và đang kinh
doanh ngành nghề hải sản tại Rạch Giá. Tôi biết đến
KLB do tôi tình cờ quen biết em Giao dịch viên KLB
trong một buổi tiệc. Em mời Tôi giao dịch với KLB, tôi
đã thử và Tôi rất ấn tượng về sự thay đổi diện mạo của
KLB cũng như sự chuyên nghiệp của các em nhân viên
CNRG, tuy Tôi mới giao dịch và gắn bó với KLB
khoảng 5 năm nhưng Tôi rất hài lòng từ hình thức bên
ngoài cho đến phong cách phục vụ khách hàng.
Những điều này làm cho KLB được biết đến nhiều
hơn và tạo sự yên tâm hơn cho khách hàng.
Tôi rất hài lòng về cách làm việc của Ngân hàng Kiên
Long, cũng như con người ở đây, lãi suất thì cũng cạnh tranh. Điều mà tôi mong muốn
cũng như các khách hàng tiền gửi khác là Ngân hàng duy trì lãi suất hấp dẫn, chương
trình CSKH với thái độ phục vụ tốt, lịch sự, chuyên nghiệp, nhiệt tình đáp ứng nhu cầu của
khách hàng. hình thành tác phong và thái độ phục vụ khách hàng tích cực ở các nhân viên
của mình. Tôi tin tưởng với cách làm việc này của ngân hàng sẽ phát triển hơn so với ngân
hàng khác ,chúc Kiên long ngày càng thành công và phát triển hơn nữa.

28

KIENLONGBANK - Số 52 - 2018

www.kienlongbank.com

29

huyện bây giờ mới kể
Ngày 18/8/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Kienlongbank đã tổ
chức Lễ Ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB. Khoảnh
khắc 3 vị lãnh đạo Kienlongbank và đại diện tổ chức thẻ quốc tế JCB
chạm tay vào quả cầu pha lê là thời điểm chiếc thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank JCB chính thức được ra mắt, mở thêm hành trình mới
trong quá trình chinh phục khách hàng. Tại sự kiện, những vị khách
hàng đầu tiên đã được Kienlongbank trao thẻ, hòa chung niềm vui
của Ban lãnh đạo, CB, NV và những thành viên Ban dự án thẻ.

Dù chỉ trong thời gian ngắn phát hành, thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank JCB đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông
đảo khách hàng. Có được những tín hiệu đáng mừng ban đầu
ấy chính là sự nỗ lực của tất cả CB, NV Ngân hàng trong quá
phát triển các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn
nhu cầu của khách hàng. Đóng góp vào sự thành công đó, là sự
dày công góp sức của các thành viên trong Ban Dự án thẻ và
những người thực hiện chương trình.

Đội ngũ trẻ trung, tâm huyết nhạy bén
chuẩn bị cho buổi Lễ ra mắt 18/8/2018
Lễ trảo giải cuộc thi thiết kể thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB

nước, Ban tổ chức đã chọn ra được tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
và đây cũng là mẫu thẻ JCB được áp dụng chính thức hiện nay. Cuộc
thi thiết kế thẻ kết thúc đã để lại trong lòng các tác giả dự thi sự thuyết
phục, ấn tượng tốt về Kienlongbank, về cách thức tổ chức, cách chấm
điểm và trao giải, rất chỉnh chu và chuyên nghiệp.

Câu chuyện miệt mài “đêm ngày” của những anh/
chị kỹ thuật
Tham gia Ban Dự án đồng nghĩa với việc ngoài nhiệm vụ chuyên môn
đang phụ trách, mỗi cá nhân sẽ phải kiêm thêm công việc của Ban Dự
án. Điều này đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, công sức và sự chia sẻ từ
phía gia đình.
Anh Trần Thanh Tùng - Trưởng Bộ phận hỗ trợ - Phòng Công nghệ
thông tin kể lại: “ Khi bước vào giai đoạn nước rút, khối lượng công việc
lớn nhiều đêm Ban dự án phải làm việc rất khuya. Tuy mệt mỏi, nhưng
với mong ước sớm đưa thẻ JCB vào sử dụng nên các anh em ai cũng
quyết tâm và động viên nhau cố gắng hoàn thành công việc. Và thật
vui mừng khi hôm nay được cầm trên tay chiếc thẻ JCB đẹp về hình
thức và tốt về chất lượng dịch vụ. ”

Lấy nguồn cảm hứng cho cuộc thi thiết
kế thẻ Kienlongbank JCB
Không chỉ bắt nguồn từ khát khao nâng cao chất lượng sản
phẩm dịch vụ, Kienlongbank còn chú trọng đến hình thức
thể hiện bên ngoài, đáp ứng nhu cầu mong muốn sử dụng
sản phẩm của khách hàng.

Chuyện bắt đầu từ mong muốn nâng cao chất
lượng sản phẩm đa dạng dịch vụ
Từ lời mời hợp tác chiến lược phát triển sản phẩm thẻ giữa hai tổ
chức: Ngân hàng TMCP Kiên Long và Tổ chức Thẻ quốc tế JCB.
Tháng 12/2017, Kienlongbank đã chính thức trở thành thành viên
chính thức của Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB (JCB) và được quyền phát
hành các loại thẻ, bao gồm: Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ quốc tế. Dù
không là ngân hàng tiên phong dẫn dắt thị trường thẻ tại Việt Nam,
nhưng trong từng bước phát triển, Kienlongbank đã không ngừng
đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng cường ứng dụng công
nghệ hiện đại cũng như mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng.
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“Thẻ tín dụng sắp ra mắt thì thiết kế làm sao để thẻ Kienlongbank
đẹp và ấn tượng? Với 2 nhân sự thiết kế của Kienlongbank sẽ có ra
10-20 mẫu hoặc hơn? Tại sao chúng ta phải gói gọn ý tưởng mà
không tổ chức cuộc thi thiết kế cho mọi người yêu thích sáng tạo,
có kỹ năng thiết kế tham gia?, …”. Đó là hàng loạt các câu hỏi mà
các thành viên Phòng Marketing - Kienlongbank suy nghĩ ngay
khi được tiếp cận thông tin ký kết với tổ chức JCB. Ngay sau đó,
quyết tâm tổ chức Cuộc thi lấy ý tưởng của tất cả mọi người để
có một sản phẩm chất lượng và mang tính khách quan đã
được hình thành và nhận được sự ủng hộ, đồng ý của Ban lãnh
đạo Ngân hàng.
Cuộc thi thiết kế thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB với
chủ đề “Hãy làm những gì mình thích” đã được triển khai từ
20/11 đến hết 20/12/2017. Tuy chỉ diễn ra hơn 1 tháng nhưng
Kienlongbank đã nhận được gần 100 tác phẩm dự thi. Dưới sự
đánh giá công tâm của Hội đồng giám khảo là các chuyên gia
trong lĩnh vực mỹ thuật, giảng viên các trường Đại học trong

Bên cạnh việc ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB, Ngân
hàng còn phải tiếp tục cải tiến chính sách phát hành thẻ tín dụng
dành cho khách hàng. Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh
giá, chính sách thẻ tín dụng của Kienlongbank được thay đổi với nhiều
điều kiện thuận tiện và ưu đãi hơn cho khách hàng.

Mừng rơi nướt mắt khi cầm thẻ tín dụng
Kienlongbank JCB “mẫu” trên tay
Ngay khi hình ảnh con lạc tung bay trên mặt trống đồng, sự giao thoa
yếu tố văn hóa và thông điệp của tác giả “Hòa nhập nhưng không hòa
tan”, thẻ tín dụng Kienlongbank JCB đã được Kienlongbank đăng ký sở
hữu trí tuệ, bảo vệ hình ảnh và kiểu dáng mỹ thuật. Song song đó,
Kienlongbank còn gửi đến tổ chức thẻ quốc tế JCB kiểm tra và phê
duyệt về mẫu mã nhằm thống nhất theo chuẩn thẻ của Tổ chức này.
Thật hân hoan khi mọi việc được diễn đều suôn sẻ.
Ngay sau đó, Ban Dự án tiếp tục bắt tay ngay cho “ra lò” những chiếc
thẻ đầu tiên. Trải qua công đoạn đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu về
loại thẻ, công nghệ, kiểm tra màu sắc, …và được sự phê duyệt từ Ban
lãnh đạo, chiếc thẻ Kienlongbank JCB được thông qua và chờ ngày
phát hành.

Để chuẩn bị cho Lễ ra mắt Thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank JCB được thành công, một đội ngũ Ban Dự án
và Ban Tổ chức sự kiện luôn ngày đêm tận tụy, dốc hết tâm
sức từ khâu lên ý tưởng phác thảo chương trình, chọn đối
tác, địa điểm, khách mời, ….Từng khâu một, từ nội dung đến
hình thức được chọn lọc một cách kỹ càng, trách nhiệm để
sẵn sàng cho đến giờ “G”
Lễ ra mắt Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB đã diễn ra
thành công tốt đẹp dưới sự chứng kiến và hài lòng của trên
300 khách mời là lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện
tổ chức thẻ JCB, các doanh nghiệp, đối tác, khách hàng thân
thiết của Ngân hàng, phóng viên các cơ quan báo đài và đại
diện lãnh đạo Kienlongbank.
Thẻ tín dụng Kienlongbank JCB đã có khởi đầu thuận lợi, đón
nhận nhiều tín hiệu tích cực của đối tác, khách hàng tham
dự. Ban tổ chức một lần nữa trải nghiệm và học hỏi thêm
nhiều kinh nghiệm tổ chức cũng với những bài học để rút ra
từ sự kiện.

Sự đón nhận từ khách hàng
Sau Lễ ra mắt, sự lan tỏa từ những người chứng kiến sự kiện,
từ thông điệp truyền thông vềThẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank JCB, các tổng đài hotline và cả Fanpage của
Ngân hàng, đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch liên tục
nhận được rất nhiều sự quan tâm cho thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank JCB, từng chiếc thẻ được trao đến tận tay
khách hàng để trải nghiệm cuộc sống.
Là một khách hàng gắn bó lâu năm của Kienlongbank Phú
Nhuận, anh Vũ Ngọc Hoa chia sẻ: “Khi biết Kienlongbank phát
hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB, tôi rất hào hứng
và đăng ký mở thẻ ngay. Là một người thích mua sắm trước giờ
tôi vẫn hay sử dụng các sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế, thế
nhưng tôi lại thích JCB hơn vì những tiện ích mà chiếc thẻ này
mang lại và đặc biệt là với Ngân hàng mà tôi đang yêu thích thì
điều đó càng làm tôi cảm thấy nôn nóng mong chờ thẻ
Kienlongbank JCB về tay mình”.
Trưởng đại diện một tờ báo uy tín tại Việt Nam cho biết: “Anh
đã có thẻ tín dụng các ngân hàng, nhưng chưa có thẻ JCB. Nay
biết Kienlongbank phát hành thẻ JCB, anh mở ngay. Vì thẻ có rất
nhiều tiện ích và sắp tới đi nước ngoài nên anh không thể không
có thẻ tín dụng của Kienlongbank JCB”. Tin rằng, bằng những
nỗ lực rất tâm huyết của Ban lãnh đạo Ngân hàng, Ban Dự án,
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB sẽ tiếp tục nhận
được sự đón nhận, ủng hộ và tin dùng từ đông đảo quý
khách hàng đối tác. Song song đó Kienlongbank cũng luôn
mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ những
khách hàng đã trải nghiệm để chúng tôi tiếc tục cải thiện các
sản phẩm từ đó mang đến những dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng.
. Phòng Marketing
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Nghề Ngân hàng

Gắn bó vì một tình yêu
trong tôi
Hôm nay, Kienlongbank 23 tuổi, đã
sánh vai với các Ngân hàng bạn cùng
phát triển lớn mạnh. Theo bản thân tôi
cảm nhận, nền tảng để Kienlongbank
tồn tại và phát triển thì yếu tố quan
trọng nhất là con người: “Mỗi người
phải có một lòng nhiệt huyết, đoàn kết
gắn bó, niềm tin và thấm nhuần triết
lý kinh doanh, giá trị cốt lõi của Ngân
hàng với 4 chữ TÂM - TÍN - KIÊN – XANH
sẽ là điều kiện tiên quyết để các bạn
gắn bó, tin yêu với Kienlongbank”.

ĐỒNG HÀNH & ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

năm
Tuy đã thành lập được gần 3 năm, nhưng các đơn vị
kinh doanh còn ít, nhân sự chưa được ổn định nên cán
bộ và nhân viên Ngân hàng phải kiêm nhiệm cùng lúc
nhiều việc. Bản thân tôi cũng vậy, có khi tôi phải kiêm
việc của kiểm ngân đi giao nhận tài sản, chuyển tiền.
Thời điểm ấy, các thành viên trong Ngân hàng ai ai
cũng bận rộn. Nhưng có lẽ, vất vả nhất là các anh em
tín dụng. Bởi khi đi thẩm định ở các nơi vùng sâu vùng
xa, đường sá lầy lội, anh, em không thể đi bằng xe máy
mà chỉ có thể tới nhà khách hàng bằng phương tiện
đường thủy, nên Ngân hàng đã cấp cho mỗi nhân viên
tín dụng một chiếc xuồng gắn máy tự điều khiển và
bảo quản để tiện đi lại.
Các bạn giao dịch viên có phần đỡ hơn khi không phải
đi công tác, nhưng vì ít nhân sự nên công việc lúc nào
cũng bận rộn. Vất vả nhất là thời điểm trả lãi và đáo hạn.
Khách hàng ở Kiên Giang gần như toàn bộ là nhà nông
làm theo thời vụ nên Ngân hàng cũng phải cho vay, trả
lãi theo mùa thu hoạch (một năm hai lần). Tới thời điểm
mùa vụ, khách hàng đông lắm, họ giao dịch đứng kín
cả trong nhà và ngoài sân. Các giao dịch viên và thủ
quỹ có làm hết công suất cũng không xuể. Thế là đơn
vị phải tập trung lực lượng: Kế toán Hội sở làm phụ giao
dịch viên, nhân viên hành chánh làm phụ thủ quỹ…, có
khi làm cả trưa và tới tối cũng không hết việc.
Khách hàng của Hội sở lúc bấy giờ đa số là nông dân
và người đồng bào, họ thật thà dễ thương lắm. Kể cả
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Là một lái xe chuyên nghiệp, ngày tôi vào làm
việc tại Kienlongbank cũng là lúc Ngân hàng
đang chuẩn bị sinh nhật lần thứ 03. Khi đó,
Kienlongbank còn là Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Nông thôn Kiên Long, chỉ mới có 04 trụ sở
làm việc gồm: Hội sở và 03 phòng giao dịch.
chính quyền ở đây đều nhận xét: “Từ ngày có Kiên Long, người dân ở đây đỡ
vất vả hơn, có vốn để canh tác bởi vì họ khó tiếp cận được vốn của các Ngân
hàng khác”.
Năm 2003, Ngân hàng Kiên Long chính thức được nâng lên thành Ngân
hàng TMCP và từ đó đến nay, Kienlongbank không ngừng mở rộng mạng
lưới giao dịch hoạt động với đội ngũ nhân sự hơn 4.000 CB, NV, CTV, sản
phẩm dịch vụ của Ngân hàng cũng không ngừng được cập nhật mới và
cải tiến hiện đại.
Những ai đã từng sống và làm việc cùng Kienlongbank chắc hẳn sẽ không
quên được những tháng ngày vất vả và sôi nổi ấy. Nhờ có sự đồng lòng,
chung sức của bao thế hệ người Kiên Long ngày hôm qua, Kienlongbank
hôm nay đã gặt hái được những thành công nhất định. Khi viết những
dòng chia sẻ này, cũng đúng ngày tôi tròn 20 năm gắn bó với Ngân hàng
Kiên Long. Giờ đây, Kienlongbank không chỉ là nơi làm việc của tôi mà còn
là ngôi nhà thân thương trong lòng tôi.
Rất tự hào khi được đồng hành cùng Kienlongbank. Cám ơn Kienlongbank
đã cho tôi những ngày tháng đáng nhớ, những tình cảm giữa con người
với nhau, những trải nghiệm trong cuộc sống đầy ý nghĩa. Cám ơn sự quan
tâm và chăm sóc của Ban lãnh đạo dành cho CB, NV trong toàn hệ thống.
Ước mong rằng Kienlongbank ngày càng phát triển hơn, là điểm tựa vững
chắc cho nhiều gia đình. Chúc cho Ban lãnh đạo và CB, NV trong toàn Ngân
hàng luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hăng say cùng chung tay xây dựng Kiên
Long vững mạnh, thực hiện đúng với phương châm: “SẴN LÒNG CHIA SẺ”
đem hạnh phúc đến với gia đình và mọi người.

• Nguyễn Quang Vinh - Kienlongbank Số 2

iền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Nông thôn, Kienlongbank được
thành lập vào ngày 27/10/1995 có trụ
sở tại xã Long Thạnh, huyện Giồng
Riềng, tỉnh Kiên Giang. Khi đó trụ sở
Ngân hàng là điểm thuê 02 phòng làm
việc của trụ sở Công An xã Long Thạnh, phạm vi rất nhỏ đặt
tại ngã 03 xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Trong giai đoạn này Ngân hàng chỉ mới có 03 Phòng giao dịch
(PGD): PGD số 01 (thị xã Rạch Giá), PGD số 02 (huyện Tân Hiệp),
PGD số 03 (thị trấn Giồng Riềng). Và lĩnh vực kinh doanh tập
trung cho vay sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, nhân sự lãnh đạo và
nhân viên còn rất ít chỉ vài chục người, cơ sở vật chất còn thiếu
thốn, nguồn vốn còn hạn chế, nhưng tập thể Ngân hàng rất
đoàn kết, cá nhân rất nhiệt tình và đã gây dựng được lòng tin
cho khách hàng, sự quan tâm tâm nhiệt tình của chính quyền
các cấp và củng là cơ sở quyết định để Ngân hàng phát triển
sau này.

khó khăn cùng với những chuyển biến tích cực của Ngân hàng.
Điều đó đã ngày một góp nên tình yêu to lớn trong tôi dành
cho nơi này. Nhớ về Kienlongbank giai đoạn đầu thành lập Ngân
hàng, trong tôi những hoài niệm xen lẫn ký ức xưa ùa về. Lúc
đó cơ sở vật chất rất thiếu thốn, lương bổng rất thấp từ Lãnh
đạo cho đến nhân viên, phương tiện đi công tác chủ yếu là vỏ
máy, nhưng tinh thần và lòng nhiệt huyết rất cao. Tôi còn nhớ
rất rõ, mỗi chuyến đi công tác thu nợ phải mất một tuần lễ mới
về đến cơ quan và về nhà, trong quá trình đi: ngủ, nghỉ thường
là nhà khách hàng, ăn uống mỗi ngày phải mua đem theo vì
không có chợ…. Đồng hành với tôi những đợt công tác này có
anh Tùng (hiện là Giám đốc Kienlongbank Rạch Giá) và vài đồng
nghiệp hiện nay vẫn còn làm việc tại Kienlongbank từ ngày ấy
đến bây giờ. Dù có khó khăn, vất vả nhưng anh em vẫn hoàn
thành nhiệm vụ nhờ vào sự quan tâm của lãnh đạo, sự nhiệt
huyết của bản thân, tinh thần đoàn kết của anh em nội bộ và
niềm tin vào sự phát triển của Ngân hàng.

Tôi gia nhập Kienlongbank chỉ 2 năm sau đó, vào ngày
11/8/1997. Tôi đảm nhận vai trò Cụm trưởng cụm tín dụng Gò
Quao đến năm 2003. Thấm thoát đã được 21 năm gắn bó tại
Kienlongbank, lần lượt đảm nhiệm những vai trò, trách nhiệm
khác nhau cùng với sự thay đổi, phát triển của Ngân hàng, như:
Trưởng PGD số 03, Giám đốc CN Bến Nhứt, Trưởng PGD tỉnh Hậu
Giang, Giám đốc CN Hậu Giang, Phó Giám đốc CN Rạch Giá kiêm
Trưởng phòng PGD Gò Quao và Giám đốc PGD Gò Quao từ 2014
cho đến nay.

Cùng với sự phát triển của Kienlongbank, bản thân tôi nhận
thấy mình đã trưởng thành và “già” so với anh, chị, em đồng
nghiệp hiện nay. Những cảm giác rất lo âu không biết mình có
đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ vì trong giai đoạn khi đó
như: Công tác quan hệ chính quyền, tìm kiếm nhân sự, tìm kiếm
khách hàng, … Nhưng nhờ vào sự đoàn kết và nhiệt huyết của
CB, NV, cùng sự động viên của Lãnh đạo cấp trên và sự ủng hộ
của chính quyền địa phương giúp cho bản thân tôi đã vượt qua
và hoàn thành nhiệm vụ. Kienlongbank đã trở thành hơi thở, suy
nghĩ mỗi ngày trong tôi và là một tình yêu rất lớn với tôi.

Qua 23 năm xây dựng, hình thành và phát triển của
Kienlongbank thì có đến 21 năm tôi gắn bó, chứng kiến những

. Trần Thanh Phong
Giám đốc Kienlongbank Gò Quao

www.kienlongbank.com
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Tự hào với nghề thủ quỹ

L

à trẻ thơ, chắc hẳn ai cũng từng mơ
ước mình sẽ trở thành một người
như thế nào, làm nghề gì khi lớn lên.
Có người thì mơ ước trở thành phi
hành gia, phi công, nhà khoa học; có
người thì mơ ước dễ thương và gần gũi như
trở thành thầy cô giáo, là một người trồng
rau, hay một đầu bếp nấu những món ăn
ngon… Riêng tôi, thời gian đã quá lâu để tôi
có thể nhớ được mình đã từng mơ ước được
làm nghề gì khi còn nhỏ, nhưng hiện tại tôi
cảm thấy yêu mến và hài lòng về công việc
của mình, đến nỗi tôi nghĩ rằng, phải chăng
đây chính là ước mơ ngày thơ bé, hay chính
những cơ duyên trong cuộc sống đã đưa “Tôi”
và “Nghề” gắn kết cùng nhau, để tôi được
sống hết mình cho công việc, và nhận được
những niềm vui, niềm hạnh phúc để thêm
yêu nghề, yêu đời.
Tôi tên là Vũ Kim Hạnh, năm nay tôi đã ngoài
40 và đã có 21 năm gắn bó với nghề của Ngân
hàng đầy thách thức gian nan này. 21 năm là
một hành trình dài mà tôi đã trải qua đi theo
đó là đan xen những câu chuyện buồn, vui
hay những tình huống dở khóc dở cười mà
không có cái nghề nào đem lại bằng cái nghề
mà tôi đang theo đuổi- nhân viên thủ quỹ.

Chị Vũ Kim Hạnh gắn bó Kienlongbank đã 21 năm
Riêng tôi, thời gian đã quá lâu để tôi có thể nhớ được mình đã từng mơ ước được làm
nghề gì khi còn nhỏ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy yêu mến và hài lòng về công việc của
mình, đến nỗi tôi nghĩ rằng, phải chăng đây chính là ước mơ ngày thơ bé, hay chính
những cơ duyên trong cuộc sống đã đưa “Tôi” và “Nghề” gắn kết cùng nhau, để tôi được
sống hết mình cho công việc, và nhận được những niềm vui, niềm hạnh phúc để thêm
yêu nghề, yêu đời.
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chắn không có niềm vui nào bằng sự phát triển và tiến bộ của
Ngân hàng, nhờ đó mà tôi đã học hỏi được thêm nhiều kiến
thức cơ bản về máy tính, mà nếu so với 21 năm trước thì tôi
không thể nào có được kiến thức cũng như sự tiến bộ vượt
bậc như vậy. Không chỉ sự phát triển của Ngân hàng đem đến
niềm vui cho tôi, mà còn từ phía các đồng nghiệp hài hước,
vui nhộn. Hầu như các anh chị làm việc chung với tôi từ 21
năm trước cũng đã nghỉ làm và chuyển qua các công việc
khác thì giờ đây họ là các anh chị thân thiết, tâm giao mà nếu
không làm ngân hàng thì tôi không bao giờ có được. Nhưng
đến giờ, tôi lại cảm thấy may mắn khi được làm chung với lớp
trẻ. Và họ cũng truyền cho tôi cái sáng tạo, cái năng động của
họ và tôi lại có thêm những điều bổ ích cho bản thân.
Song song với những niềm vui, niềm tự hào về ngân hàng, về
bản thân thì cũng có những câu chuyện buồn hoặc những
chuyện không đáng có khi làm nghề. Tôi nhớ có một lần,
một bác khách hàng đến rút tiền tiết kiệm tại đơn vi. Sau khi
nhận tiền và đếm tiền cùng ký giấy tờ đầy đủ, bác vui vẻ ra
về. Nhưng đến chiều, bác đến cơ quan và bảo là số tiền nhận
được thiếu một triệu đồng, yêu cầu tôi phải trả thêm cho bác.
Tôi kiểm tra lại giấy tờ và sổ sách, kiểm quỹ lại để tìm ra vấn đề,
cùng trao đổi với bác về các chi tiết khi bác rút tiền vào buổi
sáng, để hi vọng bác nhớ ra điều gì đó. Nhưng không có kết
quả. Ngày đó cũng không có camera để xem lại hình ảnh gì.
Bác tỏ thái độ giận dữ và bắt tôi thề rằng đã không gian dối
gì. Tôi khóc nước mắt chảy dài, tôi đã thề với bác bằng thái độ
quả quyết và thành khẩn nhất. Sau đó bác ra về, và buổi chiều
dường như kéo dài hơn với nỗi buồn trĩu nặng trong tôi. Ba
ngày sau, khi tôi còn chưa quên được cảm giác ấy, thì cũng
buổi chiều bác đến. Thái độ của bác khắc hẳn hôm trước. Bác
rất vui vẻ từ khi bước vào, và đến gặp tôi. Bác nói bác xin lỗi
tôi về việc hôm trước. Số tiền đó là con trai bác đã mượn và
đi công việc gấp mà không kịp nói với bác, bác cũng không
dùng điện thoại để trao đổi với con. Sau khi xong việc và trở
về thì con trai bác mới nói, và mọi chuyện sáng tỏ. Lúc đó

tôi vui mừng vô cùng, như trút được tảng đá đè nặng
trong lòng. Tôi không có điều gì để trách bác và hoàn
toàn thông cảm với bác, cũng như nói với bác rằng, chỉ
mong bác không phiền trách gì tôi và lại tiếp tục gắn bó
với Ngân hàng Kiên Long. Theo tôi nghĩ nghề nào cũng
có mặt trái của nó, chỉ khác nhau là mình vượt qua nó
như thế nào để mình có thể tập trung lại với công việc
của mình mà thôi.
Những câu chuyện buồn vui ấy cũng giống hai màu đen
trắng của hành trình. Đen tượng trưng cho những câu
chuyện buồn thì cái màu trắng tinh khiết ấy lại tượng
trưng cho những câu chuyện vui hoặc những tình huống
dở khóc dở cười. Nhưng điều làm tôi thấy tự hào là phần
trắng trong chuyến hành trình ngày càng nhiều, lấn át
đi màu đen u ám của những ngày buồn bã của cái nghề
ngân hàng này. Và tôi cũng không quên cám ơn những
tình huống không đáng có đó đã cho tôi thêm kinh
nghiệm, những kỹ năng giải quyết tình huống càng
chuyên nghiệp hơn. Đó cũng chính là những kỷ niệm
tuyệt vời nhất mà tôi đã từng có về Ngân hàng, về công
việc hàng ngày của tôi.
21 năm trôi qua, công việc và niềm vui, là cuộc sống của
tôi. Tôi đã đồng hành cùng Kienlongbank trên một chặng
đường dài. Tôi đã “già dặn” trong tuổi nghề cũng như tuổi
đời, nhưng Kienlongbank thì luôn trẻ trung và ngày càng
hiện đại trong công nghệ và chuyên nghiệp trong phong
cách. Nhìn thấy Kienlongbank đạt được nhiều thành tựu
mới, chiếm được lòng tin và tình cảm của khách hàng
khắp cả nước, tôi càng thêm yêu thương, gắn bó với
nghề, và tự hào về Kienlongbank.
Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập Ngân hàng, xin chúc
cho Kienlongbank sẽ càng ngày càng phát triển và
thịnh vượng.
. Vũ Kim Hạnh
Kienlongbank Tân Hiệp

Tôi tạm gọi 21 năm làm nghề đó là một
hành trình mà tôi đã và đang đi qua cùng
Kienlongbank. Từ những thuở mới thành lập
Ngân hàng, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, bất cập
nhưng bây giờ nhìn lại ngân hàng đã thay
đổi rất nhiều, đã phát triển một cách nhanh
chóng trong 23 năm đầy vất vả đó. Và cả tôi
cũng vậy, cũng tiến bộ theo từng ngày. Tôi
nhớ lúc mới vào làm Ngân hàng, mọi thông
tin hoặc những con số đều phải ghi bằng
tay trên những cuốn sổ dày vài trăm trang.
Nhưng nhờ những sự thay đổi tích cực của
Ngân hàng kèm theo sự phát triển của công
nghệ, đến nay các nhân viên không còn phải
ngồi ghi tay từng số liệu nữa. Mà chỉ cần nhập
vào máy tính một cách nhanh chóng. Chắc
www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK VĨNH THUẬN

iệt Thứ là vùng đất thuộc địa bàn các huyện An Biên,
An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng (Kiên Giang) nằm cặp
sông Cái Lớn, chạy ra vịnh Rạch Giá xuống tới huyện U Minh
(Cà Mau). Và trên sông Vĩnh Thuận (thị trấn Vĩnh Thuận, huyện
Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã hình thành một khu chợ nổi mua
bán tấp nập không kém những chợ nổi trứ danh, như: Chợ nổi Cái
Răng, Chợ nổi Cái Bè, Chợ nổi Phụng Hiệp…Các mặt hàng ở đây
đa phần là các mặt hàng nông sản, như bầu bí, dưa leo, khóm…
Nhìn vào phương tiện vận chuyển hàng hóa có thể biết mặt hàng
đó ở vùng Miệt Thứ hay ở nơi khác chuyển đến. Bồng bềnh trên
một chiếc xuồng nhỏ, dọc xuôi khu chợ nổi Vĩnh Thuận, chúng
ta không nghe những tiếng rao í ơi hay những tiếng trả giá căng
giọng của người mua, người bán. Điều đặc biệt tại chợ nổi này
là hàng hóa được chất trên các phương tiện, thương hồ không
rao mời hay treo hàng hóa lủng lẳng trên các thanh cây đặt trước
mũi ghe như chợ nổi Cái Răng, tuy nhiên khách thương hồ đều
biết ở vị trí nào, phương tiện nào bán mặt hàng gì… Họ tìm đến
nhau, những cuộc trao đổi mua bán chóng vánh diễn ra như đã
giao kèo từ trước.
Được thành lập ngày 07/6/2007, trong hành trình lớn mạnh và
phát triển 11 năm qua, Kienlongbank Vĩnh Thuận có nhiều đóng
góp tích cực, phục vụ cho hàng chục ngàn lượt khách hàng, từ
nguồn vốn cho vay mà nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên
khá giả và đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao, thực sự là đòn bẩy
hiệu quả trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn
mới. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Kienlongbank Vĩnh Thuận
luôn phối hợp với địa phương tổ chức, triển khai các chương
trình an sinh xã hội, được cộng đồng biết đến và chính quyền
địa phương ghi nhận như: Tặng quà Tết cho bà con nghèo “San
sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết”; trao tặng bồn chứa nước
sạch cho bà con vùng hạn mặn; trao tặng nhà tình thương, nhà
đại đoàn kết; mua thẻ bảo hiểm y tế cho bà con khó khăn; xây
dựng đường giao thông, cầu nông thôn tại vùng sâu vùng xa và
các hoạt động tài trợ cộng đồng khác.
Kienlongbank Vĩnh Thuận triển khai quyết liệt các giải pháp về
nâng cao chất lượng tín dụng, cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân
hàng tiện ích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn và dịch
vụ ngân hàng, tạo kênh dẫn vốn hiệu quả, đóng góp đáng kể vào
tăng trưởng của Ngân hàng. Để thu hút và tạo nguồn vốn giá rẻ,
Đơn vị luôn đẩy mạnh triển khai các giải pháp huy động vốn từ
dân cư, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội và phát triển của ngân hàng.
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Giải pháp kinh tế
cho mọi nhà

Tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank Vĩnh Thuận luôn thể hiện sự
đoàn kết và tận tụy, đang ngày đêm làm việc hết sức mình, nỗ lực
cố gắng và phấn đấu đưa các giải pháp tài chính đến với khách
hàng địa phương. Với những thành quả đạt được trong những
năm qua đã góp phần đưa hình ảnh Kienlongbank lên tầm cao
mới, giữ được uy tín, sự yêu mến, tin tưởng trong lòng khách
hàng gần xa. Kienlongbank Vĩnh Thuận cùng san sẻ, cùng gánh
vác khó khăn, sự gắn kết giữa các thành viên là sự phối hợp nhịp
nhàng trong công việc, mang lại thành quả chung cho đơn vị.
Đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng
tháng để tìm hiểu nguyên nhân những điểm chưa đạt được và
điểm cần phát huy hơn để luôn giữ gìn mối quan hệ tốt với khách
hàng. Việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh theo từng quý, tháng,
tuần tùy vào khả năng, kinh nghiệm của từng nhân viên và phân
chia thu nhập được triển khai công bằng, hợp lý và phù hợp với
năng lực của mỗi người. Luôn có sự hướng dẫn công việc của ban
lãnh đạo chứ không chỉ là giao con số đơn thuần. Phát huy được
những yếu tố nội lực cũng như tìm hiểu kỹ yếu tố thị trường và
đối tượng khách hàng cần được nhắm tới tại đơn vị để triển khai
các giải pháp kinh doanh hiệu quả và tối ưu nhất. Hoàn thành
công việc với quyết tâm cao độ, làm hết việc chứ không hết giờ.
Lắng nghe góp ý, đề xuất đến Ban lãnh đạo kịp thời cũng như
động viên, khen thưởng cá nhân có những thành tích tốt trong
công việc.
Kienlongbank Vĩnh Thuận nhiều năm liền đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao và được Hội đồng quản trị, Ban điều hành
trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm
2018 đã hoàn thành tốt 4 chỉ tiêu chính. Tổng tài sản tăng 9,63%
so năm 2017; Dư nợ hoàn thành: 101% cả năm; Huy động vốn từ
thị trường 1 hoàn thành 85% cả năm; Chỉ tiêu thu hồi nợ xấu hoàn
thành 75% cả năm; Chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành: 103% cả năm.
Năm 2018, Kienlongbank Vĩnh Thuận đang phấn khởi thi đua lập
thành tích để hướng tới kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Ngân
hàng Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2018), đánh dấu một mốc
son quan trọng trên chặng đường xây dựng và phát triển, để
bước sang một giai đoạn phát triển mới - ổn định lâu dài và bền
vững. Tập thể CB, NV, CTV Kienlongbank Vĩnh Thuận sẽ tiếp tục
duy trì và phát huy những chính sách, kế hoạch kinh doanh, mục
tiêu luôn được vạch ra rõ ràng và cụ thể, nỗ lực nhiều hơn nữa,
đoàn kết làm việc và thống nhất trong hành động để cùng đạt
được mục tiêu chung.

• Văn Tấn Phong - Kienlongbank Vĩnh Thuận

hồ sơ đi, tôi cũng còn băn khoăn dữ lắm vì biết vay vốn ngân hàng
đâu có dễ. Sao mà họ tin tưởng để cho mình vay được đây? Nhưng
khi vừa bước đến ngân hàng nhìn thấy khẩu hiệu: “Ngân hàng Kiên
Long – Sẵn lòng chia sẻ” cùng thái độ ân cần, nhiệt tình của các cán
bộ nhân viên lòng tôi bớt lo lắng và cảm thấy có niềm tin hơn”.

V

iệt Nam vốn là một đất nước được thiên nhiên ưu đãi những
điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, thế nhưng “Mỡ
màu là hạt phù sa. Sinh ra thóc lúa phải qua con người”. Muốn
làm giàu từ đất thì ngoài yếu tố về mặt thiên nhiên thuận lợi, đất
đai màu mỡ, con người cần cù, sáng tạo, áp dụng khoa học công
nghệ thì không thể không kể đến một yếu tố vô cùng quan trọng
nữa đó chính là nguồn vốn. Khi người nông dân có được một
nguồn vốn mạnh thì đó chính là nguồn lực, là phương tiện giúp
cho ước mơ làm giàu của họ sớm thành hiện thực. Câu chuyện
mà tôi chia sẻ sau đây chính là một ví dụ minh chứng cho điều đó.
Là người con của núi rừng Tây Nguyên, tôi đã quen với cảnh đồi
núi trùng trùng điệp điệp. Lần đầu tiên được chuyển công tác
về miền Tây sông nước – nơi những cánh đồng lúa trải dài bát
ngát, những vườn cây sai trĩu quả tôi rất hào hứng và thích thú.
Từ lâu đã nghe nói miền Tây là vùng đất được thiên nhiên ưu
đãi, con người ôn hòa, có nhiều đặc sản nổi tiếng như bưởi Năm
Roi (Vĩnh Long), xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang), kẹo dừa (Bến Tre),
mắm (Châu Đốc), … Thế nhưng để nói đây là vùng đất phát triển
về kinh tế, người dân nơi đây giàu có hay nghe danh những triệu
phú nông dân thì tôi chưa được gặp. Rồi trong một lần đi thăm
nhà khách hàng, tôi thực sự bị thu hút khi đúng trước vườn thanh
long xanh ngát đang mùa đơm bông kết trái của gia đình anh Mỹ
ở xã Bình Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An. Tìm hiểu mới biết để có
được khu vườn 2.000 trụ thanh long đang mùa ra trái sung túc
như ngày nay gia đình anh đã trải qua bao khó khăn, gian khổ.
Với 2 hec-ta đất sẵn có, gia đình anh canh tác lúa và cây màu, mặc
dù nai lưng làm quần quật quanh năm nhưng cũng chỉ đủ nuôi 5
miệng ăn trong gia đình. Không cam tâm cái nghèo cứ đeo đẳng
mãi với gia đình mình, sau nhiều lần suy nghĩ, trăn trở, anh Mỹ đã
quyết tâm sẽ chuyển đổi từ trồng lúa sang cây thanh long – loại
cây tiềm năng của tỉnh Long An. Nhưng rồi khó khăn buộc anh
phải quay về với cây lúa vì tiền đâu mà đầu tư để chuyển đổi cây
trồng. Sau khi được người quen động viên, giới thiệu đến Ngân
hàng Kiên Long – PGD Cần Giuộc để vay vốn, anh Mỹ đã mạnh
dạn cầm hồ sơ lên gặp cán bộ tín dụng. Anh Mỹ kể lại: “Lúc cầm

Và quả đúng như vậy, không những được hướng dẫn tận tình
về hồ sơ, thủ tục vay vốn mà anh Mỹ còn được các nhân viên
Ngân hàng chia sẻ về những kinh nghiệm, cung cấp nguồn tài
liệu bổ ích về trồng cây thanh long sạch, chất lượng cao theo tiêu
chuẩn VietGap để có được giá thành cao và ổn định. Ngoài ra, anh
Tú – nhân viên tín dụng còn giới thiệu cho anh Mỹ một khách
hàng thân thiết của Kienlongbank đã có nhiều năm kinh nghiệm
về trồng cây thanh long. Từ lúc nhận được vốn của Ngân hàng
Kiên Long, anh Mỹ phấn khởi bắt đầu thực hiện mơ ước thoát
nghèo, làm giàu. Hiện nay gia đình anh Mỹ không những thu lời
từ những trái thanh long ruột đỏ mọng nước mà anh còn cung
cấp nguồn giống chất lượng cho bà con lối xóm. Anh Mỹ cũng
sẵn lòng chia sẻ cho nhiều người nông dân khác những kiến thức
kinh nghiệm thực tiễn về trồng cây thanh long với mong muốn
cùng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Anh Mỹ chia sẻ: “Nhờ có Ngân hàng Kiên Long mà gia đình tôi đã
thoát khỏi cảnh nghèo khó, cuộc sống được nâng lên rất nhiều. Sau
2 năm vay vốn ở Ngân hàng, gia đình trồng được 2 hec-ta cây thanh
long đã cho thu hoạch. Tôi dự định sau mùa thu hoạch này sẽ sửa
sang lại nhà cửa cho khang trang và mở rộng thêm quy mô trồng
trọt. Từ khi Ngân hàng Kiên Long – PGD Cần Giuộc về đây, làng xã tôi
nay đã thay da đổi thịt. Đến với Ngân hàng Kiên Long bà còn không
những được cung cấp vốn mà còn được chia sẻ những kinh nghiệm,
những nguồn tài liệu thiết thực để phát triển kinh tế. Bà con xã Bình
Tâm cám ơn Ngân hàng nhiều lắm”.
Nơi đây, trong những căn nhà khang trang ẩn giữa các vườn
thanh long xanh mướt, cuộc trò chuyện chưa bao giờ rôm rả hơn
khi nói về cây thanh long, nói về Kienlongbank – Ngân hàng luôn
đồng hành cùng bà con. Đã qua rồi những ngày khó khăn vất vả,
Kienlongbank đã đồng hành và mang lại cuộc sống ấm no, sung
túc hơn cho người dân Bình Tâm, đúng như khẩu hiệu: “Ngân
hàng Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ”. Hi vọng rằng với những lợi
thế của mình, cùng sự đồng hành của Kienlongbank, từ vùng đất
này, những triệu phú, phú nhà nông sẽ được biết đến trên thị
trường trong và ngoài nước.

• Trần Thị Ái - Kienlongbank Cần Giuộc
www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK CẦU GIẤY
Những năm gần đây kể từ khi mở rộng ranh giới địa lý, thị trường bất động sản ở
Hà Nội phát triển không ngừng. Nhu cầu xây dựng các công trình nhà ở, tòa nhà
chung cư, căn hộ, biệt thự, khu công nghiệp, cầu đường bộ…ngày càng nhiều. Đây
là điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp kinh doanh buôn bán vật liệu xây
dựng ở Thủ đô.
Bà Đào Thị Kim Bình cùng
gia đình kinh nghiệm lâu
năm trong ngành vật liệu
xây dựng (VLXD), cũng là
khách hàng thân thiết của
Kienlongbank. Mối thân tình
giữa doanh nghiệp của bà
Bình và Kienlongbank Cầu
Giấy được hình thành từ năm
2015. Cách đây hơn 03 năm,
Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
Bình Khoa đang vay vốn kinh
doanh từ ngân hàng khác.
Lúc đó, thị trường VLXD bắt
đầu sôi động cùng với các dự án bất động sản được hình
thành ở khắp nơi. Nắm bắt được xu hướng của thị trường,
bà Bình có kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động các
mặt hàng VLXD. Bà Bình đã được các nhân viên tín dụng
Kienlongbank Cầu Giấy tư vấn các gói ưu đãi vốn của
Kienlongbank. Ấn tượng với nhiệt huyết và sự tận tâm, Bà
Bình đã quyết định chuyển sang là khách hàng thân thiết của
Kienlongbank Cầu Giấy từ thời điểm đó.

Bắt đầu hành trình của thành công
DNTN Bình Khoa được thành lập từ năm 2006. Những ngày
đầu hoạt động doanh nghiệp chỉ được biết đến như một
cửa hàng bán VLXD nhỏ trên phố Thanh Nhàn do vợ chồng
bà Bình bán hàng trực tiếp và thuê vận chuyển theo từng
đơn hàng nhỏ lẻ. Từ năm 2010 đến năm 2017, doanh nghiệp
đã phát triển mạnh cả về quy mô và hiệu quả, tuyển thêm 4
nhân viên bán hàng, 6 nhân viên chở hàng để cùng vợ chồng
bà Bình đáp ứng các đơn hàng ngày một nhiều từ các đối
tác. Năm 2016, DNTN nhân Bình Khoa là một trong những
doanh nghiệp tại Hà Nội có doanh số bán hàng cao nhất của
nhiều thương hiệu trong ngành VLXD, chẳng hạn như Công
ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm, hãng bình nóng lạnh
Ariston, thiết bị vệ sinh Inax hay Công ty TNHH Thương mại
và nội thất Mỹ Lan….
Với tình hình kinh doanh có xu hướng ngày một phát triển về
quy mô và hiệu quả nên bà Bình quyết định chuyển đổi hình
thức hoạt động từ DNTN Bình Khoa sang Công ty cổ phần TM
& DV Tiến Dũng và dần bàn giao công việc quản lý tài chính
cho vợ chồng người con trai cả của bà là ông Nguyễn Tiến
Dũng. Công ty Tiến Dũng được thành lập vào tháng 5/2017
dựa trên những thành công và những kinh nghiệm có được
trong quá trình hoạt động của DNTN Bình Khoa trước đó

Sóng gió
doanh…

kinh

Có những thời điểm, thị
trường VLXD gặp nhiều
khó khăn do bất động sản
chững lại, nhiều doanh
nghiệp xây dựng cũng vì
đó mà chậm tiến độ, các
đối tác của công ty chậm
thanh toán dẫn đến nguồn
vốn quay vòng chậm, khó
khăn cho Công ty là không
nhỏ. Kienlongbank Cầu
Giấy vẫn luôn đồng hành, sát cánh cùng Công ty trong những lúc
như vậy. Cán bộ, nhân viên Kienlongbank luôn cố gắng theo sát hoạt
động kinh doanh của Công ty, hỗ trợ kinh nghiệm quản lý các thông
số để đưa ra những tư vấn kịp thời, tăng cường quản trị rủi ro để chủ
động bảo vệ an ninh tài chính cho Công ty và cả ngân hàng. Với sự
tận tâm ấy, Kienlongbank đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao
từ khách hàng.

... Gặt hái thành quả
Với những kinh nghiệm và khả năng kinh doanh của gia đình bà Bình,
cùng sự hỗ trợ của Kienlongbank, Công ty cổ phần TM và DV Tiến
Dũng đã đạt được một số thành công đáng ghi nhận. Năm 2017,
Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp tại Hà Nội có
doanh số bán hàng cao nhất trong ngành VLXD. Kết quả kinh doanh
của Bà Bình với các sô liệu tổng hợp từ DNTN Bình Khoa và Công ty
cổ phần TM và DV Tiến Dũng là những con số thật sự ấn tượng. Năm
2014, doanh thu Công ty đạt 18 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 2 tỷ đồng.
Ba năm tiếp theo, doanh thu tăng trưởng từ 22,2 tỷ đồng năm 2015,
tăng lên 36,8 tỷ đồng năm 2016 và đạt mức 43,26 tỷ đồng năm 2017.
Cùng với đó, lợi nhuận cũng tăng theo, đạt 2.46 tỷ năm 2015, 2.48 tỷ
năm 2016 và 3.9 tỷ năm 2017. Và dự báo năm 2018 cũng sẽ là một
năm kinh doanh thành công của Bà Bình và Công ty.
Chúng tôi đến thăm showroom bán hàng của Bà Bình vào một ngày
đầu thu Hà Nội. Mới đầu giờ sáng mà không khí ở nơi đây thật nhộn
nhịp, khách hàng ra vào tấp nập. Bà Bình và gia đình đón chào chúng
tôi với nụ cười thật tươi và vẫn là câu nói quen thuộc “Chờ cô tí nhé!”,
kèm theo đó là một cái gật đầu dường như đã thân thiết tự bao giờ.
Chúng tôi càng thấy yêu công việc của mình, tự nhủ sẽ luôn cố gắng
đồng hành cùng khách hàng để mang lại các giá trị tối đa về lợi ích
cho cả khách hàng và Ngân hàng, phát huy hiệu quả tối đa nguồn tín
dụng của Kienlongbank.

• Kienlongbank Cầu Giấy
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Trên quê hương Địa đạo Anh hùng
Nhắc đến huyện Củ Chi là nhắc đến vùng đất căn cứ địa cách
mạng nổi tiếng trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giành
độc lập cho nước nhà. Với điều kiện địa hình, đặc thù đất đai,
Củ Chi được chọn mở rộng xây dựng địa đạo làm căn cứ kháng
chiến. Hình ảnh nhà nhà trở thành căn cứ, người người con Củ
Chi trở thành chiến sĩ, từ trong lòng đất địa đạo vẫn luôn bám
trụ, đấu tranh chống giặc là những ký ức về những năm tháng
hào hùng không thể nào quên.

S

au ngày miền Nam hoàn
toàn giải phóng, nhân dân Củ
Chi tiếp tục đồng lòng, chung
sức xây dựng quê hương phát
triển kinh tế. Nằm ở cửa ngõ
phía Tây Bắc của TP. Hồ Chí
Minh, huyện Củ Chi là cửa
ngõ quan trọng nối liền TP. Hồ
Chí Minh với các tỉnh lân cận
Bình Dương, Tây Ninh, Long
An,…. Huyện Củ Chi là một
số ít các đơn vị hành chính
của TP. Hồ Chí Minh phát triển
cả nông nghiệp, công nghiệp
và dịch vụ. Mặc dù chịu ảnh
hưởng của quá trình đô thị
hóa với sự thay đổi trong cơ
cấu kinh tế, nhưng Huyện vẫn
còn giữ một số mô hình chăn
nuôi trên địa bàn, như: Nuôi
bò sữa, ba ba, trăn. Trong đó,
mô hình nuôi rùa, ba ba, trăn
của ông Lê Văn Hiền là điển
hình.
Vào thăm trang trại của ông
Hiền, ấn tượng đầu tiên của
chúng tôi là một trang trại
được đầu tư hiện đại với cơ
sở hạ tầng chuồng được xây
dựng kiên cố, máy móc trang
thiết bị hiện đại và hệ thống
sân vườn trồng những hàng
cây xanh rợp bóng mát.
Mô hình chăn nuôi trăn, rùa,
ba ba tại Củ Chi đã xuất hiện
khá lâu. Tuy nhiên, do nguồn
vốn hạn hẹp người dân nuôi

một cách tự phát, không nắm rõ kỹ thuật, hiệu quả
chăn nuôi không cao, tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, với đặc
thù những loài được xếp vào nhóm động vật hoang
dã nên hộ chăn nuôi cần đăng ký giấy phép với chính
quyền địa phương, quá trình nhập, xuất hàng cần
có các thủ tục kiểm dịch, kiểm tra. Chính vì điều này,
nhiều hộ dân phải chấp nhận phải “mua bán chui”,
chấp nhận sự ép giá từ phía các nhà mua trăn.
Nhận thấy được những hạn chế trong mô hình chăn
nuôi nuôi rùa, ba ba, trăn theo truyền thống, ông Hiền
quyết định đầu tư chăn nuôi theo hướng áp dụng
khoa học kỹ thuật, liên kết ngành, đa dạng nguồn thị
trường. Trên diện tích trang trại hơn 20.000 m2, ông
Hiền nuôi các loại nuôi rùa, ba ba, trăn. Sau khi trừ đi
phí, gia đình ông thu về hơn 3,5 tỷ đồng/năm. Đến
nay sản phẩm của ông Hiền không chỉ được tiêu thụ
trong nước mà còn xuất bán trực tiếp cho các đối tác
nước ngoài như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Ý,…
Ông Hiền chia sẻ: “Nuôi trăn là nghề gia truyền của
gia đình tôi. Từ thời ba tôi đã sống bằng nghề này. Bây
giờ đến lượt tôi và các anh em trong gia đình tiếp tục
giữ nghề. Lúc đầu tư, gia đình tôi cũng cảm cảm thấy
lo lắng vì nuôi trăn cần nguồn vốn lớn trong khi số tiền
của gia đình vẫn chưa đủ để đầu tư. Tôi quyết định đi
vay ngân hàng, nhưng từ trước giờ tôi chưa bao giờ vay
vốn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Qua tham khảo
qua bạn bè, sách báo, tôi biết được ngân hàng Kiên

Long hỗ trợ nguồn vốn vay cho nhiều mô
hình chăn nuôi hiệu quả tại các tỉnh Đồng
bằng Sông Cửu long. Qua nhiều lần suy nghĩ
lập phương án, tôi quyết định đặt niềm tin
mình vào ngân hàng Kiên Long”.
Nhờ nguồn vốn kịp thời của ngân hàng
Kiên Long đã giúp ông sớm triển khai kế
hoạch kinh doanh. Đến nay, ông Hiền vẫn
là khách hàng thân thiết của Kienlongbank
Quận 12. Ngoài ra, những người trong gia
đình cũng được ông Hiền giới thiệu vay
vốn và sử dụng các dịch vụ tại Ngân hàng.
Người Củ Chi bao đời kiên cường, bất
khuất, một lòng đoàn kết đứng lên đấu
tranh chống lại kẻ thù, bảo vệ quê hương,
đất nước. Ngày nay, Củ Chi vẫn kiên cường
xây dựng phát triển kinh tế, góp phần đổi
mới quê hương. Và Kienlongbank Quận
12 rất vui trong quá trình phát triển đó, có
sự góp sức của Ngân hàng Kiên Long vẫn
luôn đúng như khẩu hiệu “Sẵn lòng chia
sẻ” đến với những người dân trên vùng đất
quê hương địa đạo Anh hùng.

• Kienlongbank Quận 12
www.kienlongbank.com
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Công Tác Phát Triển
Nguồn Nhân Lực Tại KIENLONGBANK
Trải qua gần 23 năm phát triển, đến thời điểm hiện tại số lượng cán bộ, nhân viên, cộng tác viên (CB, NV, CTV) của
Kienlongbank là khoảng 4.500 người, trong đó, CB, NV khoảng 2.700 người, còn lại là cộng tác viên tín dụng. Nền kinh
tế thị trường đòi hỏi Kienlongbank phải không ngừng mở rộng, phát triển và một yếu tố quan trọng quyết định sự
tồn tại và vững mạnh của Ngân hàng là nguồn lực con người vì một tổ chức dù có trang thiết bị hiện đại, cơ sở khang
trang, sản phẩm cạnh tranh nhưng không có những con người có trình độ, có tâm huyết, có đủ khả năng khai thác và
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó thì khó đạt được sự phát triển như mong muốn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bên cạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh thì công tác phát triển nguồn nhân lực
của Kienlongbank trong những năm qua đã từng bước được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng.
Để đạt được những thành quả đó, Ban Lãnh đạo Kienlongbank đã và đang chú trọng việc xây dựng nguồn nhân lực có
chất lượng tốt thông qua công tác tuyển dụng rõ ràng, minh bạch và công bằng đối với tất cả ứng viên.

1

Thành lập các Hội đồng phỏng vấn là bước
đầu tiên để tạo sự công bằng trong công tác tuyển
dụng. Theo đó, từng nhóm chức danh sẽ được
phỏng vấn thông qua Hội đồng phỏng vấn độc
lập, bên cạnh nghiệp vụ kiểm tra kiến thức đầu
vào hoặc sơ tuyển cũng là một trong những khâu
quan trọng để tiết giảm thời gian phỏng vấn của
Hội đồng.

2

Kiện toàn các văn bản nội bộ liên quan đến
công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự là bước đi
cần thiết đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng trong
công tác nhân sự. Hệ thống chức danh, mô tả công
việc và tiêu chuẩn tuyển dụng được ban hành và
áp dụng đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào đối với ứng
viên. Quy định nội bộ về công tác tuyển dụng và
bố trí nhân sự tại Kienlongbank đã và đang từng
bước cụ thể giúp việc triển khai và truyền thông
đến CB, NV, CTV được thông suốt và thống nhất
thực hiện.

3

Tổ chức chương trình đánh giá chất lượng
lượng nguồn nhân lực hằng năm để phân thành
các nhóm, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
cho từng nhóm. Đối với nhóm nhân sự có chất
lượng chưa đạt yêu cầu thì buộc phải tham dự các
lớp đào tạo kỹ năng làm việc, bồi dưỡng nghiệp
vụ chuyên môn và có các cam kết sau đào tạo để
đánh giá lại. Đối với nhóm nhân sự có chất lượng
cao thì sẽ tạo điều kiện tham dự các lớp nhân sự
tiềm năng, lớp nhà quản lý chuyên nghiệp, một
chương trình để phát triển nghề nghiệp của cá
nhân cũng như tạo nguồn nhân sự quản lý trong
tương lai cho Kienlongbank.

4

Chính sách luân chuyển nhân sự: Một trong những điểm sáng
trong cách thức bổ nhiệm của Kienlongbank là trước khi được bổ
nhiệm vị trí quản lý chính thức tại đơn vị kinh doanh thì CB, NV sẽ có
thời gian luân chuyển ngắn hạn tại các đơn vị khác. Điều này tạo thuận
lợi cho ứng viên nội bộ trau dồi thêm kỹ năng quản lý, văn hoá ứng xử,
thay đổi tư duy lối mòn và quan trọng là trang bị đầy đủ hành trang về
trình độ, kiến thức chuyên môn, nghệ thuật quản lý con người trong
tổ chức.

5

Chú trọng bố trí nhân sự đúng người, đúng việc để phát huy
tốt nhất năng lực, tính tích cực của mỗi cá nhân nhằm đảm bảo chất
lượng phục vụ khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài luôn được
đặt lên hàng đầu.

6

Không ngừng xây dựng, cải tiến các chính sách phúc lợi nhằm
thu hút nhân tài, giữ chân người lao động. Ngoài việc xây dựng cơ chế
chi trả thu nhập gắn liền với hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị,
kết quả làm việc của cá nhân, thì các chính sách hỗ trợ, phúc lợi thiết
thực dành cho người lao động cũng được triển khai như: Chế độ nâng
lương, trợ cấp ăn ca, chính sách thưởng (thưởng kết quả hoạt động,
thưởng thu hồi nợ, thưởng theo năng suất lao động, thưởng vượt lợi
nhuận,…), hỗ trợ đi công tác xa nhà, chi phí thuê taxi đi làm, hỗ trợ trực
ca, Lễ Tết, xăng xe, điện thoại, công tác phí, phí dịch vụ, phí giới thiệu
cộng tác viên, chi phí bảo hiểm,…

7

Chính sách thưởng “Quỹ Đồng hành và phát triển
Kienlongbank” ra đời từ năm 2016 được xem là một chính sách vượt
trội nhằm ghi nhận, tri ân quá trình đóng góp, đồng hành, gắn kết
cùng sự phát triển của Kienlongbank.

Từ những chính sách phúc lợi trên cho thấy Kienlongbank đang ngày một nỗ lực để đem đến những điều tốt nhất, tạo động
lực gắn kết và không ngừng phấn đấu cho CB, NV, CTV, làm nền tảng cho công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,
hướng đến môi trường làm việc mà ở đó CB, NV, CTV được cống hiến, khẳng định giá trị cá nhân để phát triển nghề nghiệp bản
thân nói riêng và mang lại giá trị thiết thực đóng góp vào thành công chung của Kienlongbank.

• Nguyễn Văn Quốc Anh
Phó Giám đốc P. Nhân sự
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Kỹ năng
CẦN THIẾT DÀNH CHO
GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

hàng. Không chỉ trong giao tiếp trực tiếp mà cả trong giao
tiếp qua điện thoại, giao dịch viên cần phải luyện tập, trau dồi
thường xuyên để có chất giọng dễ nghe, thông tin truyền đạt
rõ ràng, đầy đủ, chính xác và tránh mắc lỗi trong khi nói chuyện
và trao đổi với khách hàng.

2. Kỹ năng làm việc nhóm
Giao dịch viên không chỉ làm tốt phần việc được giao mà họ
còn phải phối kết hợp giữa thành viên trong tổ, đội nhóm
của mình và hơn nữa trong quá trình làm việc khó tránh khỏi
những mâu thuẫn, xung đột xảy ra giữa các đồng nghiệp với

là mua đứt bán đoạn mà nó là quá trình phát triển mối quan hệ,
vì thế việc quan tâm, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan
hệ với khách hàng cùng là một trong những công tác khá quan
trọng.
Kỹ năng mềm phải được ứng dụng thường xuyên, nắm vững
các quy định, quy trình tác nghiệp, quy định tính năng sản
phẩm, dịch vụ ngân hàng là yêu cầu tiên quyết, bắt buộc đối với
nhân viên ngân hàng, trong đó bao gồm cả giao dịch viên, bởi
điều đó thể hiện được sự chuyên nghiệp và sự tôn trọng công
việc cũng như tôn trọng khách hàng của nhân viên.

4. Hiểu rõ các sản phẩm, dịch vụ
Để giới thiệu và giúp khách hàng hiểu rõ những lợi ích, tính
năng của sản phẩm, dịch vụ cũng như gợi ý và chủ động bán
chéo sản phẩm một cách tốt nhất, đòi hỏi giao dịch viên phải
nắm rõ sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Trong đó, cần đặc
biệt quan tâm:
. Đọc văn bản, quy định nội bộ về sản phẩm dịch vụ, ghi chú
lại những điểm chính, những điểm nỗi bật của sản phẩm, Giao
dịch viên cần tìm hiểu thêm những sản phẩm của ngân hàng
khác thông qua khách hàng, bạn bè,… qua đó giúp tư vấn hiệu
quả cho khách hàng.
. Giao dịch viên cần có phương pháp tổng hợp và lưu trữ những
văn bản, quy định nội bộ một cách khoa học và thuận tiện, để
có thể truy vấn, tìm kiếm thông tin quy định, sản phẩm, dịch
vụ,…dễ dàng và nhanh nhất, tránh mất thời gian.

5. Nắm vững quy trình nghiệp vụ, quy định
nội bộ và pháp luật liên quan
Giao dịch viên cần phải thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, quy
trình, quy định nội bộ và kiến thức pháp luật để có thể tư vấn
cho khách hàng và giảm thiểu được rủi ro cho bản thân, ngăn
chặn thiệt hại cho khách hàng, ngân hàng. Có nhiều cách học
tập, cập nhật, trau dồi như sau:

.

Học hỏi nghiệp vụ từ đồng nghiệp: Chủ động đề xuất hỗ trợ,
giúp việc hoặc cộng tác chia sẻ công việc với đồng nghiệp, qua
đó sẽ giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm.

N

gày nay, người bán hàng là người quan trọng nhất
trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Không bán được
hàng thì kể cả doanh nghiệp tiếng tăm nhất và
lớn mạnh nhất cũng phải đóng cửa. Vì thế, khâu
bán hàng là quan trọng nhất trong doanh nghiệp
nói chung và của các ngân hàng. Trong ngân hàng, giao dịch
viên tham gia chính yếu trong khâu bán hàng, vì bất cứ khách
hàng dù cá nhân hay doanh nghiệp khi đến giao dịch với ngân
hàng ít hay nhiều họ cũng đều tiếp xúc và làm việc với các
giao dịch viên. Vì thế, giao dịch viên được xem như là người
đại diện cho ngân hàng và có thể nói giao dịch viên được xem
là vị trí đầu tiên phản ánh chất lượng dịch vụ mà ngân hàng
mang lại cho khách hàng thông qua thái độ, hành vi, cử chỉ và
sự chuyên nghiệp.
Với xu thế ngày càng diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các
ngân hàng với nhau, sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng gần
như tương đồng và không có sự khác biệt lớn. Vì thế, để tạo lợi
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thế cạnh tranh tốt hơn, các ngân hàng phải chú trọng đẩy mạnh
và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông qua cung cách
phục vụ của đội ngũ giao dịch viên từ khâu bán hàng đến việc
chăm sóc khách hàng một cách hoàn hảo. Chính vì lẽ đó, các yêu
cầu đặt ra đòi hỏi giao dịch viên không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn
mà họ còn phải được trang bị đầy đủ những kiến thức nghiệp vụ
chuyên môn thật vững, các kỹ năng mềm thật nhuần nhuyễn để
có thể đáp ứng các yêu cầu mong đợi của khách hàng một cách
tốt nhất.
Để tăng tính chuyên nghiệp trong tác nghiệp, giao dịch viên cần
trang bị và ứng dụng thuần thục các kỹ năng mềm sau:

1. Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng, bởi
trong tác nghiệp của giao dịch viên phải cần tiếp xúc, trao đổi và
xử lý các yêu cầu của khách hàng. Kỹ năng giao tiếp tốt được thể
hiện qua lời nói, cử chỉ, thái độ ứng xử đúng mực đối với khách

nhau. Nếu không có sự phối hợp, chỉ một lỗi, một sai sót nhỏ
cũng làm gián đoạn công việc chung, mục tiêu chung của Đơn
vị. Vì lẽ đó, giao dịch viên rất cần trang bị kỹ năng này một cách
đầy đủ nhằm tránh các xung đột xảy ra và tạo sự kết nối, hỗ trợ
một cách hữu hiệu nhất.

3. Kỹ năng bán hàng - Chăm sóc khách hàng
và xử lý khiếu nại
Kỹ năng bán hàng giúp cho giao dịch viên đáp ứng các yêu
cầu của khách hàng. Bên cạnh kỹ năng tác nghiệp thuần thục,
giao dịch viên còn phải giới thiệu, tư vấn cho khách hàng và
cung ứng cho họ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp
và tốt nhất. Để được như vậy, các giao dịch viên cần cập nhật
thông tin từ khách hàng thường xuyên (về hoạt động kinh
doanh, thói quen sở thích,…), hiểu tâm lý hành vi của khách
hàng, xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ, xây dựng
quy trình bán hàng và phương pháp bán hàng hiệu quả…
Quan trọng hơn hết, bán hàng trong ngân hàng không phải

Tự học và trau dồi kiến thức từ các trang mạng xã hội về lĩnh
vực tài chính ngân hàng, pháp luật, kiến thức xã hội…

.

Tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài, hội thảo, hội nghị.
Đây là cơ hội để các bạn gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, đối tác
bên ngoài từ đó giúp các bạn học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm
thực tế để tích lũy cho bản thân những kiến thức phục vụ cho
công việc.

6. Tác phong chuyên nghiệp
Như đã nêu ở trên, việc giữ gìn hình ảnh, tác phòng chuyên
nghiệp của mỗi giao dịch viên cũng là hình ảnh, nhận diện
thương hiệu của ngân hàng. Hình ảnh chuyên nghiệp từ trang
phục chỉnh chu; đầu tóc gọn gàng, đối với nữ phải trang điểm;
đi giày bít mũi; tác phong đi đứng, giọng nói, cử chỉ, nhẹ nhàng,
thanh lịch,… cùng với kỷ năng xử lý nghiệp vụ chuyên nghiệp:
có thể tư vấn, phối hợp với các bộ phận trong Đơn vị, xử lý được
các giao dịch theo nhu cầu của khách hàng,… sẽ giúp nâng
cao thương hiệu của ngân hàng, tạo được ấn tượng tốt đối với
khách hàng.
. Trung tâm đào tạo
www.kienlongbank.com
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Một số quy định, chính sách mới của
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Cùng với chính sách phát triển hệ thống mạng lưới, các chính sách đối với người
lao động (NLĐ) tại Kienlongbank cũng không ngừng được cải thiện và cạnh tranh
so với các ngân hàng trong hệ thống. Trong năm 2018, Kienlongbank (KLB) đã
triển khai các chính sách mới như sau:
1. Chính sách dành cho NLĐ
làm việc trong môi trường độc
hại nặng nhọc
Nhằm đảm bảo chế độ và quyền lợi của cán
bộ, nhân viên (CB, NV) làm việc trong môi
trường độc hại, KLB đã có chính sách hỗ trợ
về vật chất và tinh thần với NLĐ. Bên cạnh
việc hỗ trợ phụ cấp độc hại trong thu nhập
định kỳ hàng tháng, KLB còn thực hiện cấp
phát đường, sữa định kỳ hàng tháng nhằm
hỗ trợ đảm bảo sức khoẻ, đào thải độc tố cho
NLĐ. Riêng đối với NLĐ làm việc trong môi
trường độc hại sẽ được khám sức khỏe định
kỳ 2 lần/năm. Đây là một trong những nỗ lực
của KLB nhằm cải thiện và bù đắp môi
trường làm việc, quan tâm sức khoẻ cho
NLĐ.

2. Chính sách thưởng dành cho
Nhân viên lái xe
Nhằm góp phần ổn định thu nhập, nâng cao
vai trò trách nhiệm trong công tác phục vụ,
quản lý, bảo trì, bảo dưỡng xe, đảm bảo an
toàn và luôn thể hiện tác phong chuyên
nghiệp, từ 01/7/2018, KLB triển khai chính
sách thưởng bảo quản xe dành cho NV Lái xe
của Ngân hàng. Dựa trên kết quả đánh giá về
tác phong, nghiệp vụ chuyên môn, thái độ
công việc, tính chủ động trong công tác bảo
quản xe, NV Lái xe sẽ nhận được mức thưởng
tương xứng với thành tích cá nhân, mức
thưởng tối đa lên tới 1.000.000 đồng/tháng.
Đây không chỉ là khoản thưởng góp phần ổn
định thu nhập của NLĐ, còn thể hiện những
ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc, nâng
cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân
trong hoàn thành công việc được giao.
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3. Chính sách hỗ trợ chi phí cho CB, NV luân chuyển đến
làm việc tại các Đơn vị kinh doanh mới thành lập trong 2018
Cùng kế hoạch mở rộng mạng lưới Kienlongbank, việc đáp ứng nhu cầu
về nhân sự cho các đơn vị mới thành lập là một trong những quan tâm
hàng đầu của BLĐ Ngân hàng. Nhằm khuyến khích những nhân sự tiềm
năng, có kinh nghiệm tự nguyện luân chuyển công tác hỗ trợ các Đơn vị
kinh doanh mới thành lập, đồng thời, thể hiện sự quan tâm ghi nhận của
BLĐ Ngân hàng đối với những khó khăn của CBNV khi tiếp cận địa bàn
làm việc mới, sinh sống xa nhà, KLB đặc biệt có chính sách hỗ trợ cho
CBNV luân chuyển công tác đến các Đơn vị mới. Ngoài hỗ trợ chi phí xa
nhà (tiền xe, tiền thuê nhà, phụ cấp ăn ca), NLĐ còn nhận khoản hỗ trợ
công tác phí định kỳ hàng tháng lên tới tối đa 4.000.000 đ/tháng. Với
những hỗ trợ thiết thực trên, BLĐ kỳ vọng CBNV toàn hệ thống sẽ cùng
chung tay nỗ lực để hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh mới thành lập ổn định
và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, làm tiền đề cho sự mở rộng phát triển
mạng lưới rộng khắp Việt Nam của Ngân hàng Kiên Long trong tương lai.

4. Chính sách dành cho Cộng tác viên tín dụng (CTV)
Đây là nhóm NLĐ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của
Kienlongbank thông qua các chính sách về phí dịch vụ CTV, chính sách
thi đua CTV và chế độ bảo vệ dưới hình thức Bảo hiểm tại nạn 24/24.
Hàng năm, Kienlongbank đặc biệt quan tâm và luôn có sự điều chỉnh về
biểu phí dịch vụ dành cho nhóm CTV, và được chi trả tính trực tiếp theo
hiệu quả công việc (dư nợ trả góp), tạo sự công bằng và động lực cho
nhóm CTV phát triển về Dư nợ. Bên cạnh đó, chương trình thi đua Cộng
tác viên nhằm khích lệ việc tăng trưởng Dư nợ trả góp tại các Đơn vị kinh
doanh, động viên, khen thưởng kịp thời những CTV có thành tích xuất
sắc trong quá trình cộng tác với Kienlongbank, với giải thưởng là những
chuyến du lịch trong và ngoài nước, kèm hiện kim bằng tiền mặt.
Bên cạnh các quyền lợi cơ bản, việc tham gia BH tai nạn 24/24 cho CTV
là một trong những phúc lợi vượt trội của Kienlongbank, với chi phí bồi
thường tối đa lên đến 50.000.000 đ/trường hợp. Đây không chỉ thể hiện
sự quan tâm của Ban lãnh đạo dành cho nhóm CTV, mà còn là một cách
thức ghi nhận, sẻ chia một phần những phát sinh rủi ro đối với NLĐ, thể
hiện sự sẻ chia sâu sắc đúng với phương châm “Kienlongbank - Sẵn lòng
chia sẻ”.
Với những hỗ trợ thiết thực trên, Ban lãnh đạo kỳ vọng CB, NV, CTV toàn
hệ thống sẽ cùng chung tay nỗ lực để hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh mới
thành lập ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, làm tiền đề cho sự mở
rộng phát triển mạng lưới rộng khắp của Kienlongbank trong tương lai.
• Nguyễn Thị Phương Lan - Phòng Nhân sự

www.kienlongbank.com

45

ăm 1995, Ngân hàng được thành lập và chiếc áo
dài Kiên Long với màu xanh cùng màu thương
hiệu của Ngân hàng cũng được ra đời. Cứ thế,
trải qua 23 năm, tà áo ấy vẫn cùng đồng hành
theo năm tháng đến tận hôm nay.

Tự bao giờ cũng
không còn ai nhớ chiếc
áo dài Việt Nam có
từ khi nào, thay đổi với
nhiều kiểu dáng ra sao.
Nhưng áo dài đã đồng
hành cùng nữ giao dịch viên
Ngân hàng Kiên Long từ
ngày đầu thành lập Ngân hàng
đến nay qua nhiều kiểu dáng và màu
sắc thật đáng tự hào.
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Theo dòng chảy của thời gian, hòa nhập với xu thế hiện đại,
chiếc áo dài Ngân hàng ngày nào giờ đã được cách tân cải tiến
để thuận tiện cho người sử dụng và hợp thời trang hơn. Chiếc
áo truyền thống Kienlongbank ấy đã từng ngày làm nổi bật và
tôn dáng hình ảnhngười con gái Kiên Long. Chiếc áo dài Kiên
Long chính là niềm tự hào của biết bao chị em phụ nữ đã và
đang công tác tại Ngân hàng.
Từ màu xanh nước biển ban đầu của những ngày đầu tiên
thành lập hòa theo nhịp điệu phát triển của xã hội của thời đại,
bắt kịp xu thế phát triển của thời trang hôm nay chiếc áo dài
Kienlongbank đã được cách tân đổi mới với màu xanh ngọc
bích và cánh sen hồng điểm xuyến gần tim.

Kienlongbank, tự hào nhất là điều gì, thì tôi xin được phép trả lời
rằng, có rất nhiều điều để tôi có thể tự hào nhất khi làm việc ở
Ngân hàng này. Trong đó, thì chiếc áo dài Kienlongbank là đều
tôi ấn tượng nhất. Ở đó, có cả hồn Việt và hương quê. Cánh sen
hồng trên ngực trái gần tim như luôn nhắc chúng tôi rằng, hình
ảnh quê hương không chỉ luôn ở trong tim mà còn là niềm tự
hào dân tộc, tự hào của một thương hiệu.”
Hình ảnh nữ nhân viên Kienlongbank trong bộ áo dài truyền
thống thiết tha sẽ là những cô gái Việt Nam dịu dàng lại
rất năng động trong mắt của mỗi khách hàng khi đến giao
dịch với Ngân hàng. Tin rằng, những ai đã yêu và đang
yêu tà áo dài Kienlongbank sẽ ngày càng yêu chiếc áo
ấy hơn nữa. Còn với những ai đã từng có giây phút hững
hờ với chiếc áo dài, ở một phút giây nào đó, hãy chậm lại
nhìn và ngắm thật lâu bạn sẽ thấy yêu hơn chiếc áo dài
Kienlongbank.
. Tam Giang - Phòng Marketing

Chị Trần Thị Tuyết - giao dịch viên chi nhánh Rạch Giá cho biết:
“Từ nhỏ vốn dĩ em đã rất yêu chiếc áo dài Việt Nam. Khi nhìn thấy
các bà, các cô, mẹ và các chị mặc áo dài em rất thích. Em ước
mong mình lớn thật nhanh để được khoác lên mình chiếc áo dài
thướt tha ấy. 03 năm THPT mặc áo dài, rồi ngày cưới cũng được
khoác áo dài cưới truyền thống cô dâu, đến khi vào làm việc tại
Kienlongbank được mặc đồng phục áo dài Kienlongbank, em đều
rất hạnh phúc.. Cứ mỗi đầu tuần, em lại chăm chút khoác tà áo dài
Kiên Long dịu dàng thướt tha đến Ngân hàng”.
Chị Huỳnh Ngọc Ly - Kiểm soát viên giao dịch“Cứ nghĩ đến tà áo
dài Kienlongbank xuất hiện trên đường phố vào mỗi sớm mai, dưới
ánh bình minh tà áo phất phơ đến Ngân hàng, rồi đến chiều tà, khi
hoàng hôn dần buông xuống, tà áo ấy lại từ Ngân hàng trở về nhà,
một hình ảnh sao mà đẹp và yêu đến thế”.
Bạn Bùi Hoàng Hương Mỹ Linh giao dịch viên chi nhánh
Rạch Giá chia sẻ: “Nếu như có ai đó hỏi tôi, làm việc ở
Trang phục áo dài Kienlongbank áp dụng trước năm 2016
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Cột Mốc Vinh Quang
Kiên Long lịch sử vẻ vang
Hai ba năm tuổi vững vàng tiến nhanh
Hòa chung nhịp điệu đất lành
Điểm lại cột mốc đường giành vinh quang

Vào năm một chín chín lăm
Thời điểm dấu ấn Kiên Long Ngân hàng
Ra đời khởi tại Kiên Giang
Vốn điều lệ có ngang bằng tỷ hai
Huy động vốn để cho vay
Địa bàn phát triển không ngoài nông thôn
Bước sang một tuổi lớn khôn
Vốn tăng gấp bốn, chuyên môn vững vàng
Mạng lưới cải thiện rõ ràng
Tăng Phòng giao dịch sẵn sàng cho vay
Trong năm hai ngàn lẻ hai
Tập trung đổi mới sánh vai xứng tầm
Hội sở đặt tại trung tâm
Thành phố Rạch Giá - Đồng bằng Cửu Long
Ba năm hiệp sức đồng lòng
Hoàn thiện dịch vụ quay vòng vốn nhanh.
Tăng vốn gấp hai mươi lần
Hơn sáu mươi vạn khách hàng được vay
Bước ngoặt mạnh mẽ đổi thay
Chuyển từ nông nghiệp sang ngay thị thành
Vốn điều lệ cũng tăng dần
Lên năm mươi tỷ hoàn thành chủ trương.
Hòa nhập kinh tế thị trường
Tăng cường năng lực trên đường cạnh tranh
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Một năm sau đã hoàn thành
Ba ngàn tỷ vốn tăng nhanh kịp thời
Phát triển mạng lưới tuyệt vời
Tám hai Đơn vị khắp nơi Ngân hàng.
Hai không mười ba rõ ràng
Nhận diện thương hiệu Ngân hàng Kiên Long
Thỏa lòng khách hàng đợi mong
Hoàng Sa cùng thẻ Trường Sa song hành
Ngân hàng điện tử phát nhanh
Kết nối hệ thống Smác - lanh tức thời. (*)
Góp phần tô đẹp cuộc đời
Tạo quỹ học bổng xây đời ước mơ.
Hai không mười bốn phất cờ
Triển khai dịch vụ Mô-Bờ-Bank-King.(*)
Ra mắt trang mạng mới tinh
Vi-sa quốc tế lộ trình tham gia
Hai ngàn mười lăm diễn ra
Triển khai báo cáo với đà tiến lên
Nguồn nhân lực được tăng thêm
Từ hai ngàn rưỡi tăng trên ba ngàn
Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
Sẵn sàng đáp ứng khách hàng tương lai

Hai ngàn mười sáu phát ngay
Vi sa quốc tế thẻ đầy tính năng
Tổng số Chi nhánh cùng tăng
Số Phòng giao dịch sấp bằng chín mươi
An sinh xã hội giúp đời
Bảng vàng ghi nhận tuyên lời vinh danh
Được trao chứng nhận toàn Ngành
Doanh nghiệp xuất sắc đồng hành Kiên Long
Hai nghìn mười bảy thành công
Đăng ký Cổ phiếu Kiên Long Ngân hàng
Giao dịch chứng khoáng trên sàn
Nâng tầm cao mới Ngân hàng Việt Nam
Quyết tâm chủ động sẵn sàng
Nhanh chóng đáp ứng khách hàng mục tiêu
Nguồn lực thu hút thêm nhiều
Nhân sự đã vượt chỉ tiêu bốn ngàn
Năm hai mười tám rộn ràng
Mười bảy Đơn vị sẵn sàng khai trương
Chính thức công bố thị trường
Cùng thẻ quốc tế rộng đường phát nhanh
Điều lệ vốn với đà tăng
Nâng lên vượt mức ba ngàn tỷ hai

Trải qua hai ba năm dài
Với bao thành tựu trên đài vinh quang
Nắm tay xây dựng Ngân hàng
Hòa chung đất nước sẵn sàng Kiên Long.
. Bùi Sỹ Bằng - Trung tâm Đào tạo

Smác –lanh : Smart link
Mô-Bờ-Bank-King: Mobile banking
(*)

(*)

www.kienlongbank.com
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HỎI - ĐÁP
CÙNG
KIENLONGBANK

1

5
Hỏi: Thẻ tín dụng quốc tế của Kienlongbank có
mấy loại?

Hỏi: Làm sao để thanh toán số tiền đã chi tiêu bằng thẻ tín
dụng Quốc tế Kienlongbank?

Đáp: 02 loại: Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank
Visa và Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB

Đáp: Hiện nay có 3 cách để khách hàng thanh toán số tiền.
1. Nộp tiền mặt: Tại tất cả Chi nhánh/ Phòng giao dịch
Kienlongbank

2

2. Thanh toán trực tuyến: Trên Internetbanking của Kienlongbank
Hỏi: Khách hàng đã mở thẻ Visa tại
Kienlongbank, có thể mở thêm thẻ JCB nữa
được không?

3. Tự động: Đăng ký thanh toán tự động và chọn khoản thanh
toán (số tiền tối thiểu hay toàn bộ dư nợ) mà khách hàng
muốn thanh toán vào tài khoản của khách hàng tại
Kienlongbank mỗi tháng. Khách hàng phải đảm bảo số tiền
trong tài khoản đủ để thanh toán số dư nợ đã chọn.

Đáp: Được

4. Chuyển khoản: Khách hàng có thể chuyển khoản từ một
ngân hàng bất kỳ (tại quầy giao dịch hoặc ngân hàng trực
tuyến, internetbanking) để thanh toán cho số dư nợ thẻ tín
dụng Kienlongbank bằng cách cung cấp các thông tin:

3
Hỏi: Khách hàng có thể sử dụng cùng hạn mức
với thẻ Visa thì có cần bổ sung hồ sơ gì?

» Tên tài khoản: Họ và tên của chủ thẻ

Đáp: Khách hàng đã có thẻ Kienlongbank Visa,
khi có nhu cầu mở thêm thẻ tín dụng
Kienlongbank JCB, sẽ được cấp thêm 01 thẻ JCB
mà không cần bổ sung hồ sơ với điều kiện thẻ
Visa và thẻ JCB sử dụng trên cùng hạn mức đã
được cấp. Hạn mức tín dụng của thẻ JCB có bằng
hoặc nhỏ hơn hạn mức của thẻ Visa đã được cấp.

4
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» Số TK: 16 số trên thẻ
» Tại Ngân hàng: Chi nhánh/ Phòng giao dịch
Kienlongbank nơi khách hàng mở thẻ
» Thực hiện chuyển khoản thông thường đối với giao dịch
chuyển từ Ngân hàng khác sang Kienlongbank.

6
Hỏi: Làm thế nào để được hưởng miễn lãi tối đa
55 ngày đối với thẻ tín dụng quốc tế
Kienlongbank Visa/JCB?

Hỏi: Tôi vay 30 triệu đồng góp trong vòng 180 ngày, tôi đã
trả nợ hết 150 ngày. Hiện giờ tôi muốn trả hết nợ để vay lại
thì Ngân hàng có thu phí trả trước hạn hay không ?

Đáp: Giao dịch của khách hàng phải là giao dịch
thanh toán (mua sắm hàng hoá, dịch vụ) và sử
dụng vào ngày 11 của tháng trước.

Đáp: Đối với khách hàng vay trả góp ngày, Kienlongbank
áp dụng miễn phí trả nợ trước hạn.
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