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Thư Ban biên tập
Quý độc giả thân mến!

Tháng 10, tháng của những yêu thương và hoài niệm, đưa chúng ta trở về 
những hồi ức đẹp đẽ, những thời khắc, những mốc son, những giá trị vàng được 
Kienlongbank xây dựng, vun đắp và phát triển.

Hành trình 24 năm của Kienlongbank đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách, 
thành tựu. Thế nhưng dù ở hoàn cảnh nào thì tâm huyết, trí tuệ, sự nỗ lực, phấn 
đấu và kiên trì của người Kienlongbank qua các thế hệ vẫn luôn tỏa sáng, tạo 
thành sức mạnh và động lực để tập thể Kienlongbank đoàn kết, vươn lên tiến về 
phía trước, bứt phá thành công. 

Chào mừng 24 năm Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 - 27/10/2019), 
Bản tin Kienlongbank số 57 mang đến cho Quý độc giả những tin tức nổi bật của 
Ngân hàng và loạt bài viết với tất cả cảm xúc, tình cảm của các thành viên trong 
đại gia đình Kienlongbank, cùng với những câu chuyện, tình cảm và những lời 
động viên chân thành của khách hàng cả nước dành cho Kienlongbank. 

Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Kienlongbank, Bản tin Kienlongbank 
xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông và toàn 
thể cán bộ nhân viên (CBNV), cộng tác viên (CTV) đã luôn đồng hành và tin 
tưởng Kienlongbank trong suốt 24 năm qua. 

Kính chúc Quý độc giả của Bản tin Kienlongbank sẽ luôn có thật nhiều niềm 
vui và hạnh phúc trong cuộc sống!

Dự kiến ngày 19/10/2019
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Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

Hãy cùng chúng tôi làm sống động hơn nữa Bản tin Kienlongbank bằng 
cách gửi tin, bài, ảnh về những hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa 
doanh nghiệp, chung tay vì cộng đồng; hay những kinh nghiệm và sáng 
kiến của bạn trong công việc; những chia sẻ và cảm nhận từ khách hàng; 
cùng với những hình ảnh của Kienlongbank qua từng thời kỳ, …

Các nội dung tin bài, hình ảnh được sử dụng trên Bản tin Kienlongbank sẽ 
được hưởng nhuận bút theo quy định.

Sự đóng góp từ Anh, Chị cho Bản tin Kienlongbank ngày một phong phú 
về hình ảnh, đa dạng về nội dung luôn là điều mà chúng tôi mong đợi.

Kienlongbank tự hào khi đi qua một chặng đường hoạt động gần 1/4 thế kỷ, 
luôn giữ vững giá trị cốt lõi “Tâm – Tín – Kiên – Xanh”, “Sẵn lòng chia sẻ”, tận 
tụy thực hiện sứ mệnh cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp, mang lại 
giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông; chia sẻ giá trị xanh và tiên phong 
trong các chương trình, hoạt động xanh vì lợi ích cộng đồng tại Việt Nam.

Kính thưa quý vị, 

Trong quá trình hoạt động không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, 
nhưng Kienlongbank luôn kiên định mục tiêu, tiến về phía trước. Ngày hôm 
nay, Kienlongbank được sự ủng hộ của quý vị đã từng bước lớn mạnh, phát 
triển ổn định góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế đất 
nước. Trước xu thế tiến bộ không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, chúng tôi 
cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn, hướng đến xây dựng Kienlongbank trở thành tổ 
chức tín dụng hiện đại, hoạt động an toàn, minh bạch, hiệu quả, để đáp lại 
sự kỳ vọng, tin tưởng của quý vị.

Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ngân hàng (27/10/1995 – 
27/10/2019), Hội đồng quản trị và toàn thể CBNV, CTV Kienlongbank trân 
trọng cảm ơn những tình cảm của Quý lãnh đạo, Quý khách hàng, Quý đối 
tác đã dành cho Kienlongbank và kính chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh 
phúc, thành đạt. 

Vì khách hàng, cộng đồng, Kienlongbank sẵn lòng chia sẻ!

Trân trọng .

Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank

Lê Khắc Gia Bảo

Thư ngỏ
Kính thưa Quý lãnh đạo,
Kính thưa Quý khách hàng, Quý đối tác,
Kính thưa Quý cổ đông, cùng toàn thể CBNV, CTV Kienlongbank,

Thay mặt Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), tôi 
trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự yêu mến, tin tưởng và đồng hành 
của quý vị trong suốt thời gian qua.
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BBT: Xin chào bà Trần Tuấn Anh, BBT rất cám ơn Bà vì đã nhận lời mời 
trò chuyện trong kỳ bản tin Số 57 – Số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 24 
năm Ngày thành lập Kienlongbank. Với 24 năm không ngừng đổi mới 
và phát triển của Kienlongbank, theo Bà, đâu là thành công lớn nhất 
mà Kienlongbank gặt hái được?

Bà Trần Tuấn Anh: Có thể nói thành công lớn nhất mà 
Kienlongbank đạt được trong 24 năm qua đó là: 

(1) Hiện nay Kienlongbank đang sở hữu đội ngũ 
nhân sự với gần 5.000 CBNV, CTV năng động, nhiệt huyết, 
giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ. Đó là khối “tài sản vô 
giá” mà chúng tôi luôn sẵn sàng đầu tư để phát triển.

(2) Trong những năm gần đây, Kienlongbank được 
đánh giá là một trong những Ngân hàng bắt nhịp xu 
hướng, trên đà tăng trưởng ổn định. Thương hiệu 
Kienlongbank được biết đến và phủ rộng các tỉnh/thành 
trọng điểm cả nước với 31 chi nhánh và 103 phòng giao 
dịch. Trụ sở hoạt động được đầu tư xây dựng, chỉnh trang 
nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách 
hàng khi đến giao dịch, qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín 
của Kienlongbank đối với khách hàng, cộng đồng.

(3)  Kienlongbank không ngừng nghiên cứu cải tiến, 
phát triển sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng hiện đại, 
triển khai nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, qua đó tạo niềm 
tin cho khách hàng.

(4) Với tôn chỉ hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” 
Kienlongbank luôn đồng hành các chương trình xã hội, vì 
cộng đồng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của khách 
hàng, bà con trên địa bàn hoạt động.

BBT: Vậy thành quả đó đến từ đâu, thưa Bà?

Bà Trần Tuấn Anh: Có thể nói thành quả của Kienlongbank 
hôm nay chính từ định hướng đúng đắn ban đầu của 
HĐQT, tinh thần kiên trì, bền bỉ của tập thể CBNV, CTV 
Kienlongbank qua các thời kỳ. Giá trị cốt lõi “Tâm – Tín – 
Kiên – Xanh” và văn hóa điều hành đã thúc đẩy niềm tin, 
sự tự hào trong mỗi con người Kiên Long, xây dựng nên 
nét văn hóa đặc trưng, mang lại những tác động tích cực 
trong công việc, trong xây dựng các mối quan hệ và phục 
vụ khách hàng, qua đó tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của 
Kienlongbank trong cộng đồng, xã hội.

VĂN HÓA KIENLONGBANK

24 NĂM
TIẾP NỐI VÀ
PHÁT TRIỂN
Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 
24 năm Ngày thành lập Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (27/10/1995 – 27/10/2019), Ban biên tập 
Bản tin đã có buổi trò chuyện với bà Trần Tuấn 
Anh – Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank.

BBT: Bước sang tuổi 25, Kienlongbank có những định hướng gì trong 
hoạt động của Ngân hàng, thưa Bà?

Bà Trần Tuấn Anh: Với nền tảng hiện có: đội ngũ lãnh đạo 
nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, nhân sự năng động, 
nhiệt huyết, được đào tạo bài bản, số lượng khách hàng 
tăng ổn định qua từng năm, liên tục phát triển sản phẩm 
dịch vụ mới, trụ sở hoạt động kinh doanh được đầu tư 
khang trang, hiện đại, mạng lưới rộng khắp cả nước… 
Bước sang tuổi mới, Kienlongbank xác định công tác trọng 
tâm thực hiện thành công phương án cơ cấu lại Ngân 
hàng giai đoạn 2 (2016 – 2020) theo phương án đã trình 
Ngân hàng Nhà nước, từng bước đưa Kienlongbank trở 
thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, phát 
triển bền vững trên thị trường tài chính ngân hàng tại Việt 
Nam. 

BBT: Là một người thuyền trưởng với nhiều tâm huyết dành cho 
Kienlongbank, vậy đâu là điều trăn trở của Bà đối với Kienlongbank 
trong thời gian tới?

Bà Trần Tuấn Anh: Chính là sự phát triển chưa đồng đều của 
các đơn vị kinh doanh trong hệ thống. Hiện tại với 134 đơn 
vị đang hoạt động kinh doanh tại 28 tỉnh, thành trên cả 
nước, có những đơn vị phát triển ổn định, luôn đi đầu trong 
hoạt động kinh doanh nhưng vẫn có đơn vị hoạt động 
chưa thật sự hiệu quả. Trong thời gian tới, Ban điều hành sẽ 
có kế hoạch, phương án thúc đẩy hoạt động kinh doanh để 
làm sao mang lại sự cân đối, hài hòa cho cả hệ thống.

Ngoài ra, theo tôi, trong hoạt động của Ngân hàng yếu tố 
con người là quan trọng nhất. Trong công tác điều hành, 
chúng tôi chú trọng đến công tác nhân sự và mong muốn 
xây dựng chế độ đãi ngộ thật tốt để thu hút, giữ chân, đào 
tạo và phát triển nhân sự tại Kienlongbank.

BBT: Thông điệp lớn nhất mà Bà muốn truyền tải đến tập thể CBNV, CTV 
trong dịp Kỷ niệm 24 năm thành lập là gì?

Bà Trần Tuấn Anh: Kienlongbank đã gặt hái những thành quả 
nhất định, tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh nhiều 
cạnh tranh như hiện nay, đòi hỏi mỗi thành viên trong hệ 
thống luôn trong tâm thế sẵn sàng, không ngừng tiếp thu 
kiến thức mới, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, nhận diện cơ 
hội kinh doanh từ trong thách thức, phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu hoạt động của hệ thống.

Thông điệp lớn nhất mà tôi muốn gửi đến tập thể CBNV, CTV 
là: Chúng ta cần kiên định mục tiêu duy trì và tiếp tục xây 
dựng văn hóa Kienlongbank, văn hóa “Tâm – Kiên – Khiêm”, 
“Đam mê” và “Hy sinh” trong công việc cũng như trong công 
tác quản lý, điều hành, góp phần mang lại hiệu quả tốt nhất 
cho hoạt động của hệ thống. Nhân dịp sinh nhật 24 tuổi của 
Kienlongbank, thay mặt Ban Điều hành, tôi muốn gửi lời tri 
ân đến các thế hệ CBNV, CTV các thời kỳ, đã gắn bó, đồng 
hành và cống hiến xây dựng Kienlongbank trong suốt 24 
năm qua. Ban Điều hành kỳ vọng Anh, Chị Em CBNV, CTV 
tiếp tục cống hiến để xây dựng ngân hàng phát triển ổn 
định, vững mạnh. 

Một lần nữa, cám ơn Bà đã tham gia buổi trò chuyện. BBT Bản tin 
Kienlongbank chúc Bà luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin 
chúc cho Kienlongbank tuổi 24 phát triển vững mạnh và gặt hái 
nhiều thắng lợi.

Ban biên tập
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KIENLONGBANK
Khởi hành tour du lịch cho
khách hàng gửi tiền trúng thưởng 

Khánh thành trụ sở mới 
KIENLONGBANK TÂN LẬP 
Ngày 31/8/2019, Kienlongbank đã tổ chức Lễ khánh thành trụ 
sở mới Kienlongbank Tân Lập tại địa chỉ: Đường 10/3, thôn 2, xã 
Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng hành chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã 
hội, Kienlongbank trao 50 suất học bổng Chia sẻ ước mơ, trị giá 
75 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí cho các em học sinh THPT chăm 
ngoan học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố 
Buôn Ma Thuột. Kienlongbank mong muốn sẽ tiếp thêm niềm 
tin và động lực cho các em học sinh cố gắng trong việc học 
tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây 
dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng vững mạnh và phát triển.

KIENLONGBANK
Trao tặng 1.000 chiếc dù xinh 
xắn cho khách hàng mở thẻ tín 
dụng Kienlongbank JCB

Trong tháng 9 và tháng 10/2019, Kienlongbank phối hợp cùng 
Công ty Vietravel tổ chức tour du lịch cho 180 khách hàng và 
người thân trúng thưởng trong Chương trình khuyến mại “Gửi 
tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ”. 

Được triển khai từ ngày 16/4 đến ngày 16/7/2019, Chương 
trình đã thu hút sự tham gia đông đảo khách hàng gửi tiền 
trên cả nước. Theo đó, 90 khách hàng đã may mắn trúng 90 giải 
thưởng du lịch dành cho 2 người, tổng giá trị giải thưởng lên 
đến trên 4,26 tỷ đồng.

Hành trình tour đến Nhật Bản khởi hành từ ngày 23/9 - 
26/9/2019, tour Hàn Quốc từ ngày 26/9 - 30/9/2019, tour Mỹ 
từ ngày 01/10 - 10/10/2019 và tour Châu Âu từ ngày 26/10 - 
01/11/2019.

Khách hàng nhận Giải Nhất - chuyến du lịch Mỹ (dành cho 2 người) tại 
Kienlongbank Rạch Giá

Khách hàng nhận quà tặng trong Chương trình khuyến mại

Nghi thức cắt băng khánh thành Kienlongbank Tân Lập

Chương trình khuyến mại được triển khai từ ngày 25/6/2019 
đến ngày 25/9/2019. Theo đó, chủ thẻ tín dụng Kienlongbank 
JCB mở mới, kích hoạt sử dụng và có doanh số giao dịch chi 
tiêu từ 500.000 VNĐ trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có 
2 cơ hội nhận quà từ Kienlongbank: 1.000 chiếc dù gấp xinh 
xắn và được cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối 
Chương trình. Chủ thẻ chi tiêu càng nhiều thì cơ hội trúng 
thưởng càng cao và có thể nhận tất cả giải thưởng đã trúng. 

Giải thưởng hấp dẫn gồm: Giải Đặc biệt là 01 chuyến du lịch 
Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng và 03 Giải May mắn voucher du 
lịch trị giá 5 triệu đồng. 

Qua 2 tháng triển khai, Kienlongbank đã tặng cho 1.000 khách 
hàng đạt điều kiện nhận chiếc dù Kienlongbank xinh xắn. Trong 
tháng 10/2019, Kienlongbank tổ chức lễ quay số trúng thưởng 
để xác định 4 khách hàng may mắn trúng thưởng chuyến du 
lịch Nhật Bản và voucher du lịch. 

Thông qua Chương trình, Kienlongbank kỳ vọng sẽ mang đến 
cho khách hàng những trải nghiệm tiện lợi, văn minh, hiện đại 
và hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

KIENLONGBANK
Tổ chức các khóa đào tạo trong 6 tháng cuối năm 2019 

KIENLONGBANK
Triển khai tiện ích tra cứu hợp đồng 
tiền gửi bằng QR code và trực tuyến

Với mong muốn mang lại sự minh bạch và an tâm cho khách 
hàng khi gửi tiền tại Ngân hàng, Kienlongbank đang triển 
khai đồng thời các tính năng tra cứu các thông tin tài khoản 
của khách hàng thông qua: Tại quầy giao dịch, SMS Banking,  
Internet Banking và QR Code. 

Các học viên của khóa đào tạo, huấn luyện theo chức danh K24 chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ nguồn nhân lực, tăng cường sự gắn kết, nâng 
cao chất lượng công việc, đáp ứng tốt các kế hoạch hành động của 
Ngân hàng, Kienlongbank luôn tập trung đầu tư cho công tác huấn 
luyện đào tạo.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Kienlongbank tiếp tục tổ chức 16 khóa 
đào tạo nội bộ, 28 khóa đào tạo nhân viên tân tuyển, 69 khóa đào tạo 
bên ngoài, 6 chương trình liên kết và 5 hội thảo. Các khóa học được tổ 
chức tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Hội sở Kienlongbank và tại các 
trung tâm đào tạo uy tín bên ngoài. 

Với hợp đồng tiền gửi (HĐTG), khách hàng có thêm 
kênh tra cứu thông tin tài khoản bằng QR Code và 
trực tuyến từ ngày 26/8/2019. Kienlongbank áp dụng 
in mã QR Code trên HĐTG của khách hàng giao dịch 
tại Ngân hàng. Đối với các HĐTG đã phát hành trước 
đây, khách hàng có nhu cầu tra cứu, có thể mang đến 
Ngân hàng để được in bổ sung mã QR Code. Việc triển 
khai in mã QR Code lên HĐTG giúp khách hàng nhanh 
chóng kiểm tra, xác thực các thông tin trên hợp đồng 
có trùng khớp với thông tin (quyền sở hữu, ngày ký 
hợp đồng, số dư hiện tại, lãi suất…) được cập nhật 
trên hệ thống của Kienlongbank hay không và giúp 
khách hàng hoàn toàn có thể an tâm với số tiền gửi 
tại Kienlongbank.

Kienlongbank là một trong những ngân hàng tiên 
phong áp dụng tính năng tra cứu thông tin các tài 
khoản qua QR Code. Đến thời điểm hiện tại, khách 
hàng đang giao dịch với Kienlongbank có thể kiểm tra, 
tra cứu và kiểm soát các tài khoản với ngân hàng mọi 
lúc mọi nơi. Điều này vừa phù hợp với nhu cầu của 
khách hàng về sự minh bạch hóa thông tin, mang lại 
sự an tâm, tin tưởng về các nguồn tiền đang giao dịch 
với Kienlongbank, vừa tuân thủ quy định của Ngân 
hàng Nhà nước về biện pháp tra cứu số dư tại Ngân 
hàng theo Thông tư số 48/2018/TT-NHNN và Thông tư 
số 49/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Thông qua hoạt động đào tạo, Ban lãnh đạo Ngân 

hàng kỳ vọng mỗi CBNV sẽ được hoàn thiện kiến 

thức chuyên môn, trau dồi nghiệp vụ để đáp ứng yêu 

cầu công việc, phát triển bản thân, thay đổi tư duy, 

thái độ hoàn thành công việc, góp phần vào sự phát 

triển chung của Kienlongbank.
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KIENLONGBANK tổ chức Hội 
thảo Tăng trưởng tín dụng khách 
hàng doanh nghiệp - năm 2019

KIENLONGBANK
Tổ chức chương trình đào tạo 
“Xây dựng niềm tin và gắn kết”
Từ ngày 07/9 đến ngày 12/10/2019, Kienlongbank tổ chức 
chương trình đào tạo “Xây dựng niềm tin và gắn kết” dành cho 
CBNV thuộc các Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở.

Theo đó, Chương trình được tổ chức trong 4 đợt, vào các ngày: 
Đợt 1 - ngày 07/9/2019, đợt 2 - ngày 28/9/2019; đợt 3 – ngày 
05/10/2019 và đợt 4 – ngày 12/10/2019. 

Hội thảo Công tác Thẩm định giá 
năm 2019
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định giá, kết hợp bồi 
dưỡng kiến thức nghiệp vụ, tạo sự gắn kết, chia sẻ trong hoạt 
động, từ ngày 03/10 - 06/10/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty 
TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (KBA) tổ chức Hội thảo Công tác Thẩm định giá năm 2019. 

Hội thảo diễn ra với nhiều nội dung, chia sẻ những khó khăn, 
vướng mắc trong công tác thẩm định, hướng dẫn về chứng từ 
kế toán, phí thẩm định. Bên cạnh đó, các thành viên còn được 
tham gia chuyến tham quan tại Cần giờ và học tập thực tế tại 
cảng Long An, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Đồng Tâm. 

Dịp này, Ban giám đốc Công ty KBA vinh danh và trao thưởng 
cho 25 cá nhân có đóng góp tích cực trong 06 tháng đầu năm 
2019.

Với mục tiêu phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp 
(KHDN) đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh và mở 
rộng mạng lưới tại các đơn vị kinh doanh, Kienlongbank 
tổ chức Hội thảo Tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh  
nghiệp - năm 2019. 

Chương trình được diễn ra từ ngày 24/8/2019 đến ngày 
21/9/2019 tại 5 khu vực/cụm trên cả nước: Khánh Hòa 
(24/8/2019), Rạch giá (07/9/2019), Cần Thơ (08/9/2019), Hà Nội 
(14/9/2019) và TP. Hồ Chí Minh (21/9/2019), với sự tham dự của 
Ban lãnh đạo Kienlongbank, đại diện các Phòng, Ban Hội sở, Ban 
giám đốc và nhân viên tín dụng của các Chi nhánh, Phòng giao 
dịch Kienlongbank.

Bên cạnh các chuyên đề phân tích tầm quan trọng của việc phát 
triển KHDN, thực trạng và tình hình phát triển tín dụng KHDN tại 
các khu vực, phát triển mảng thanh toán quốc tế, Hội thảo còn 
thảo luận về các giải pháp tiếp cận, tiếp thị tín dụng KHDN phù 
hợp với từng vùng miền. Ngoài ra, Chương trình còn có những 
nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong thẩm 
định tín dụng, cách phòng tránh và khắc phục các lỗi nghiệp vụ 
thẩm định KHDN, qua đó giúp CBNV tại các đơn vị kinh doanh 
có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển mảng tín 
dụng KHDN, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 
của Ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Trong Chương trình, Kienlongbank còn phối hợp cùng Công ty 
bảo hiểm AIA vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân đã đạt 
thành tích ấn tượng trong kinh doanh bảo hiểm thời gian qua.

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp hình lưu niệm cùng CBNV tại Hội thảo Hoạt động tập thể trong chương trình đào tạo
Kienlongbank trao quà tặng cho học sinh hiếu học xã Đôn Thuận, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Quang cảnh của một chương trình Hội thảo thẩm định giá

Chương trình diễn ra với không khí sôi nổi và vui tươi, các thành 
viên đã được trải nghiệm các hoạt động và trò chơi giáo dục 
hun đúc tinh thần tập thể như: “Đếm – ăn kẹo tối đa”, “Thuyền 
trưởng đến”, “Vẽ lên kiệt tác”, “Đếm số ngón tay”, “Vòng tròn 
hạnh phúc”… Thông qua những hoạt động này để xây dựng 

tinh thần đồng đội, ý thức gắn kết tập thể; đặc biệt, học viên 
hiểu được giá trị của đóng góp bản thân mình vào kết quả 
chung của tập thể, trách nhiệm cá nhân trong từng hành động, 
của người lãnh đạo với kết quả lao động của nhân viên để từ đó 
vận dụng vào công việc được hiệu quả.

Sau chương trình đào tạo, Ban lãnh đạo Kienlongbank tin rằng, 
mỗi học viên trở về vị trí công việc của mình sẽ tiếp thu các giá 
trị, bài học mà giảng viên đã truyền đạt để ứng dụng giải quyết 
công việc, xây dựng Phòng/Ban/Trung tâm đoàn kết, hoạt động 
hiệu quả, góp phần đưa Kienlongbank ngày càng phát triển.

Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính 
toàn cầu. Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người 
thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất, 
trong đó 13 triệu tấn rác nhựa đổ ra, trôi nổi trên các 
đại dương. Rác thải nhựa đang hằng ngày, hằng giờ 
tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, 
sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của 
mỗi quốc gia.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về 
phong trào “Chống rác thải nhựa” và mong muốn 
chung tay bảo vệ môi trường, Kienlongbank phát 
động phong trào “Cùng Kiên Long nói KHÔNG với 
nhựa”. Với thông điệp này, Kienlongbank sẽ dùng 
bình/chai/ly thủy tinh trong văn phòng làm việc và 
các chương trình hội họp, sử dụng túi vải có chất liệu 
thân thiện với môi trường thay thế cho các sản phẩm 
làm từ nhựa, nilong hay sản phẩm sử dụng một lần.

Thông qua các hoạt động, Kienlongbank mong 
muốn lan tỏa thông điệp, nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của toàn thể CBNV trong công tác bảo vệ 
môi trường, qua đó góp phần chung tay cùng xã hội 
hướng tới xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp.

KIENLONGBANK Trao học bổng, 
bảo hiểm y tế và quà tặng cho  
học sinh nhân mùa tựu trường

KIENLONGBANK PHÚ YÊN
Tổ chức Hội nghị Tri ân khách hàng
Trong tháng 8, Kienlongbank Phú Yên đã tổ chức thành công 
Hội nghị tri ân khách hàng. Tham dự Hội nghị có đại diện Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, đại diện chính quyền địa 
phương và quý khách hàng của Kienlongbank tại tỉnh Phú Yên.

Sự kiện thay lời tri ân đến khách hàng đã luôn đồng hành và 
gắn bó cùng với Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Dịp này, 
Kienlongbank đã giới thiệu những sản phẩm dịch vụ với nhiều 
tiện ích ưu việt từ Ngân hàng, những chương trình ưu đãi,  
khuyến mại dành cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, mở 
thẻ tín dụng, gửi tiết kiệm cùng nhiều sản phẩm khác. 

Ban lãnh đạo Kienlongbank Phú Yên chụp hình lưu niệm cùng khách 
hàng và đại diện Công ty bảo hiểm AIA

Với mong muốn tiếp sức đến trường cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt, Kienlongbank phối hợp 
với chính quyền, cơ quan ban ngành tại các địa phương, trao 
tặng nhiều suất học bổng, bảo hiểm y tế (BHYT) cùng hàng 
ngàn phần quà tặng cho các em học sinh trong năm học mới 
2019 - 2020.

Cụ thể, tại tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank trao tặng 20 suất học 
bổng, tổng giá trị 20 triệu đồng dành cho các em học sinh 
Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn và 10 suất BHYT cho học sinh 
Trường tiểu học Phạm Ngũ Lão (TP. Rạch Giá), 10.000 cuốn tập 
cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, 
2.000 cuốn tập cho các em học sinh huyện Tân Hiệp. Tại Tây 
Ninh, Kienlongbank trao tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh hiếu 
học xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng. Và tại tỉnh Hậu Giang, 
Kienlongbank tặng 500 cuốn tập cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn.



Chào mừng kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Kienlongbank (27/10/1995 – 27/10/2019), từ ngày 01/10/2019 đến hết 
ngày 31/12/2019, Kienlongbank triển khai chương trình khuyến mại “Gửi tiền Kiên Long - Nhân đôi tài lộc” dành cho 
khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch Kienlongbank trên cả nước.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền từ 20 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng sẽ được nhận quyền 
lợi nhân đôi: Lãi suất tiền gửi cạnh tranh và được cấp mã số dự thưởng tham gia quay số cuối Chương trình. Với 313 
giải thưởng, tổng giá trị lên đến 2,7 tỷ đồng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng khi số tiền gửi càng 
lớn và kỳ hạn gửi càng dài.

Thông qua chương trình, Kienlongbank mong muốn mang đến nhiều niềm vui, sự may mắn cho khách hàng thay 
lời cám ơn về sự tín nhiệm, đồng hành với Kienlongbank trong 24 năm qua. 

Kienlongbank
khuyến mại tiền tỷ cho khách hàng
gửi tiền nhân kỷ niệm 24 năm thành lập

Kienlongbank kính chúc Quý Chị, Em luôn 
xinh đẹp, vui tươi, hạnh phúc, thành công 

trong công việc và cuộc sống.
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Lâm Văn Tỷ - Giám đốc Kienlongbank Bến Nhứt

về với quê hương khai sinh 
Kienlongbank

Lịch sử 24 năm hình thành và phát triển đã chứng kiến sự thay da đổi thịt của  
Kienlongbank. Những khó khăn, thử thách từ cơ sở vật chất, quy mô, nhân sự, … trong những 
ngày đầu thành lập đã trở thành động lực tạo nên sức mạnh để các thế hệ lãnh đạo, CBNV, 
CTV của Kienlongbank vươn lên bứt phá và đạt được những thành quả đáng tự hào như ngày 
hôm nay. Trong Bản tin số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập, xin mời 
quý độc giả cùng về thăm lại Bến Nhứt - Nơi khai sinh thương hiệu Ngân hàng Kiên Long  
(Kienlongbank). 

Ký ức về những ngày đầu
Bến Nhứt là một địa danh thuộc xã Long Thạnh, huyện Giồng 
Riềng, tỉnh Kiên Giang. Năm 1995, đời sống của bà con vùng 
nông thôn ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn, khi cần chi 
tiêu, việc đầu tiên bà con nghĩ đến là bán lúa, bán đất vì rất khó 
vay vốn của ngân hàng quốc doanh, vay nóng bên ngoài càng 
không thể vì lãi suất quá cao. Vào thời điểm này, Nhà nước cho 
phép bà con nông dân được thế chấp giấy chủ quyền sử dụng 
đất để đảm bảo vay vốn ngân hàng. Các thành viên sáng lập 
Kienlongbank nhận thấy đây là cơ hội nên cùng nhau thành lập 
Ngân hàng Cổ phần Nông thôn với mong muốn chia sẻ khó 
khăn bước đầu với bà con nông dân, đặc biệt là giảm bớt vấn 
nạn cho vay nặng lãi ở địa phương lúc bấy giờ. 

Qua gần 6 tháng chuẩn bị, Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên 
Long đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động theo 
Giấy chấp thuận số 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 27/10/1995, Ngân 
hàng TMCP Nông thôn Kiên Long tổ chức Lễ khai trương với sự 
chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên 
Giang, chính quyền và đông đảo người dân địa phương đến dự.

Năm 1998, Hội sở Kienlongbank chuyển về địa chỉ số: 16 -18 
Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang. Trụ sở Bến Nhứt được dùng làm phòng giao 
dịch của Ngân hàng.

Kienlongbank Bến Nhứt - Kế thừa và phát 
huy nhiệt huyết một thời  
Ra đời, trưởng thành và đi lên từ chính quê hương khai sinh của 
Kienlongbank, kế thừa nhiệt huyết của một thế hệ vàng, thời 
gian qua, Kienlongbank Bến Nhứt đã có những bước chuyển 
biến rõ rệt, “thay da đổi thịt” từng ngày. Từ trụ sở đơn sơ, cũ kỹ 
trước kia nay đã là một Phòng giao dịch hiện đại, khang trang 
tọa lạc ở một vị trí đẹp mắt và thuận tiện ở Ngã ba Bến Nhứt, xã 
Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Từ Phòng giao 
dịch có mạng lưới nhân sự khá mỏng thì hiện nay đơn vị đã 

có gần 70 CBNV, CTV đang làm việc. Ban Giám đốc đơn vị chú 
trọng xây dựng đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt huyết, trang 
bị cho nhân sự kỹ năng kinh nghiệm, trình độ chuyên môn để 
phục vụ khách hàng tốt hơn. 

Sự phát triển về cơ sở vật chất, về con người là chất xúc tác 
mạnh mẽ mang lại sự thành công trong các hoạt động kinh 
doanh. Những năm gần đây, các số liệu về cho vay, huy động 
vốn, chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ của Kienlongbank Bến Nhứt 
đều có sự tăng trưởng ổn định, tỷ lệ nợ xấu giảm dần. Năm 
2018, Kienlongbank Bến Nhứt là một trong những đơn vị đạt 
thành tích kinh doanh giỏi, được nhận khen thưởng từ Ban 
lãnh đạo Kienlongbank. Tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 
và triển khai kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019, 
Kienlongbank Bến Nhứt tiếp tục được Ban lãnh đạo Ngân hàng 

tuyên dương là đơn vị kinh doanh suất sắc, quý II vừa qua đơn vị 
đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao: Doanh số huy động hoàn 
thành 235,4% kế hoạch, dư nợ cho vay hoàn thành 101,38% kế hoạch, 
lợi nhuận đạt 136,66%, thu hồi nợ đạt 134,66%. 

Anh Trần Văn Quốc - Nhân viên tín dụng công tác tại Kienlongbank 
Bến Nhứt tâm sự: “Tôi gắn bó với Kienlongbank Bến Nhứt đã hơn 15 
năm, chứng kiến sự thay đổi và phát triển vượt bậc của Đơn vị, tôi rất 
vui mừng. Cám ơn Kienlongbank đã cho tôi công ăn việc làm ổn định, 
cho tôi có một gia đình thứ hai để tôi phấn đấu và phát triển bản thân. 
Chào mừng 24 năm Ngày thành lập Ngân hàng, tôi chúc Kienlongbank 
Bến Nhứt nói riêng và hệ thống Kienlongbank nói chung ngày càng 
phát triển vững mạnh, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong 
tương lai”.

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, không đợi khách hàng 
tìm đến mình, Kienlongbank Bến Nhứt luôn chủ động tiếp cận, gõ 
cửa từng nhà để giới thiệu những sản phẩm dịch vụ, chương trình  
khuyến mại, các ưu đãi của Ngân hàng. Sự nhiệt tình, tận tâm, thân 
thiện chính là yếu tố làm cho khách hàng tìm đến Kienlongbank Bến 

Nhứt ngày càng nhiều và xem nơi đây là điểm đến an toàn 
để gửi gắm tài chính của gia đình. Ông Trương Văn Sơn 
ngụ tại ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang cho biết: “Tôi là khách hàng của Kienlongbank 
Bến Nhứt đến nay được gần 10 năm, nhìn thấy Ngân hàng có 
những sự thay đổi tích cực, khách hàng như tôi đây cảm thấy 
rất hài lòng. Trụ sở làm việc sạch đẹp, nhân viên ân cần, chu 
đáo. Đặc biệt, các hồ sơ thủ tục được thực hiện nhanh chóng, 
đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của khách hàng. Giao dịch tại 
Kienlongbank vừa an toàn, vừa tiện lợi, tôi sẽ tiếp tục là khách 
hàng thân thiết, tin tưởng và ủng hộ Kienlongbank”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh, hoạt 
động chăm sóc khách hàng, Kienlongbank Bến Nhứt còn 
thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức các chương trình an sinh xã hội như: trao quà tặng 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, 
nhiều năm liền tặng quà cho bà con nghèo ăn Tết, tặng 
bồn chứa nước sạch cho bà con vùng hạn mặn tại xã Thới 
Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang … Hành động nhỏ 
nhưng ý nghĩa lớn chính là thông điệp mà CBNV, CTV tại 
Kienlongbank Bến Nhứt mong muốn lan tỏa để góp phần 
làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có sự quyết tâm, có ý chí phấn đấu, có niềm tin thì ắt hẳn 
thành công sẽ đến, chào mừng Kienlongbank bước qua 
tuổi 24, Kienlongbank Bến Nhứt sẽ tiếp tục thực hiện các 
kế hoạch đổi mới, phát triển toàn diện, nâng cao tính tích 
cực cũng như sự chủ động để hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của 
Kienlongbank.  
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Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank Bến Nhứt

Tập thể CBNV Kienlongbank Bến Nhứt

Kienlongbank trao bồn chứa nước sạch cho bà con khó khăn vùng hạn mặn 
tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang



KIENLONGBANK CẦN THƠ 

Cần Thơ gạo trắng nước trong, 
Ai đi đến đó lòng không muốn về…

���

Từ xa xưa câu ca ấy đã trở thành niềm tự hào của biết bao 
nguời dân tại thành phố bên bờ sông Hậu hiền hòa, thủ phủ 
của miền Tây Nam Bộ. Là thành phố trực thuộc Trung ương, đô 
thị loại 1, là trung tâm văn hóa, kinh tế giao thương lớn ở khu 
vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Cần Thơ không chỉ ấn tượng 
bởi vẻ đẹp của một đô thị sầm uất nơi miền sông nước mà 
còn làm cho bất cứ ai đến đây cũng đều cảm nhận được nét 
đẹp hiền hòa, dễ thương, đôn hậu mang đậm nét văn hóa của 
miền Tây Nam Bộ.

Có mặt tại vùng đất Tây Đô vào năm 2007, 12 năm hoạt động 
và phát triển, giờ đây Kienlongbank Cần Thơ đã xuất hiện 
ở hầu hết các quận, huyện của Thành phố với 6 điểm giao 
dịch. Những cái tên “Kienlongbank Ninh Kiều (tên gọi của 
người dân địa phương dành cho Kienlongbank Cần Thơ), hay  
Kienlongbank Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt hoặc 
Vĩnh Thạnh” đã trở thành người “nhà” của nhiều khách hàng 
tại Thành phố này. 

Ấn tượng sâu sắc để lại với khách hàng không chỉ là trụ sở 
Kienlongbank Cần Thơ khang trang trên Đại lộ Hòa Bình, quận 
Ninh Kiều mà còn là sự nhiệt thành, tận tâm, chu đáo của từng 
CBNV, CTV Ngân hàng luôn đối xử với khách hàng như người 
thân.

Với mục tiêu phấn đấu vươn lên là một trong những đơn vị 
dẫn đầu của hệ thống Kienlongbank, Ban Giám đốc và CBNV, 
CTV Kienlongbank Cần Thơ đã và đang quyết tâm hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và đạt được các thành tích 
tiêu biểu như: Giải Nhất các chương trình thi đua kinh doanh 
(Gửi tiền Kiên Long- Nhận liền lộc Tết, Phát hành thẻ tín dụng 
2018), Giải Nhì chương trình thi đua Gửi tiền Kiên Long - Vi Vu 
Á Âu Mỹ, Giấy khen của Chủ tịch HĐQT Kienlongbank về đơn 
vị có số dư huy động vốn cao năm 2014, Giấy khen của Tổng 
Giám đốc Kienlongbank về đơn vị kinh doanh giỏi 06 tháng 
đầu năm 2019.

“Sẵn lòng chia sẻ” là phương châm luôn được Kienlongbank 
Cần Thơ phát huy trong mọi hoạt động. Bên cạnh việc triển 
khai chu đáo các sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, 
ưu đãi của Ngân hàng đến với khách hàng, Đơn vị còn đặc 
biệt quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng. Ngày Lễ 
Tết, sinh nhật, Đơn vị đều tổ chức thăm hỏi, kết hợp tìm hiểu 
nhu cầu thực tế, chia sẻ những khó khăn của khách hàng để 
có phương án hỗ trợ tốt nhất.

ĐIỂM SÁNG
VÙNG TÂY ĐÔ

Ngô Hoàng Khải - P. Giám đốc Kienlongbank Cần Thơ

Khách hàng Lê Nguyên Sa - Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho 
biết: “Qua thời gian giao dịch với Kienlongbank Cần Thơ tôi có 
cảm giác như là một gia đình vậy, rất gần gũi, rất thân thiện. 
Nhân viên lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình. Tôi đã giao dịch với 
nhiều ngân hàng nhưng khi đến giao dịch với Kienlongbank 
tôi mới cảm thấy hài lòng. Chính sự gần gũi, ân cần chu đáo, sự 
quan tâm của nhân viên làm tôi cảm mến. Tôi thiết nghĩ đó là 
điểm đặc biệt của Kienlongbank so với các ngân hàng khác. Tôi 
cho rằng đây là chìa khóa để tạo nên thương hiệu và thành công 
cho Ngân hàng”.

Khách hàng Lê Tấn Trung - Quận Ninh Kiều, thành Phố Cần 
Thơ nhận xét: “Tôi bắt đầu giao dịch với Ngân hàng Kiên Long 
từ năm 2014 đến nay. Tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ ân cần, 
tận tâm của các nhân viên ở đây. Tôi đã giới thiệu anh, chị, em họ 
hàng, bạn bè, đối tác đến giao dịch tại Ngân hàng để cảm nhận 
dịch vụ và tôi đã nhận được những phản hồi tốt từ họ như những 
gì tôi giới thiệu”.

Sự hài lòng ấy không chỉ đối với khách hàng thân thiết 
đang sinh sống ở Cần Thơ mà ngay cả những khách hàng ở 
địa phương khác chỉ một lần ghé vào giao dịch cũng đã có 
những ấn tượng tốt đẹp dành cho Đơn vị. Đó là trường hợp 
của khách hàng Trần Huỳnh Quang Dũng, ngụ tại TP. Hồ Chí 
Minh. Khi được hỏi về cái duyên giữa anh và Kienlongbank 
cũng như sự đánh giá dành cho Kienlongbank Cần Thơ, anh 
vui vẻ chia sẻ: “Trong một lần về công tác tại Cần Thơ, tôi có việc 
gấp cần giao dịch qua Ngân hàng và tôi nhớ hôm ấy là trưa thứ 
Bảy. Theo tôi biết thì thời gian làm việc tại Ngân hàng vào buổi 
sáng đến 11h35 là hết giờ và khi tôi đến Kienlongbank Cần Thơ 
cũng tầm giờ ấy, đến khi mọi việc của tôi xong cũng gần 12h00 
trưa. Tôi cảm nhận nhân viên nơi đây làm việc hoàn toàn vui vẻ 
chu đáo, ân cần và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Đó là 

���

điều mà tôi cảm thấy rất hài lòng và ấn tượng. Tôi cảm nhận rằng 
cách làm việc của nhân viên nơi đây rất “đẹp”, đẹp như vị trí trụ sở 
khang trang của Ngân hàng tại thành phố Cần Thơ vậy. Cảm ơn 
Kienlongbank rất nhiều”.

Chính những lời khen ngợi, động viên từ khách hàng đã tạo nên 
động lực to lớn để toàn thể CBNV, CTV Kienlongbank Cần Thơ 
cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiêm, ngày càng nâng cao hơn 
nữa công tác chăm sóc khách hàng, mang đến sự hài lòng tuyệt 
đối cho khách hàng khi đến với Ngân hàng. Những thành tích đã 
đạt được là cơ sở, là niềm tin để tập thể CBNV, CTV Kienlongbank 
Cần Thơ phấn đấu hơn nữa để cùng sánh vai với những đơn vị 
“đàn anh” đứng đầu trong toàn hàng. 

Tập thể CBNV, CTV Kienlongbank Cần Thơ luôn vững niềm tin 
đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 
2019 mà Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã giao. Tin rằng, bằng sự 
đồng lòng, nhiệt huyết và quyết tâm của cả Đơn vị, trong tương 
lai không xa, Kienlongbank Cần Thơ sẽ là một trong những điểm 
sáng trên bản đồ hệ thống Kienlongbank và luôn là địa điểm tin 
cậy của khách hàng Tây Đô.

Cần Thơ đã có Kiên Long
Ngân hàng sạch đẹp bên dòng Tây Đô

Ai thấy cũng phải trầm trồ
Sẵn lòng chia sẻ - Phương châm rõ ràng

Tận tâm phục vụ ân cần
Vừa lòng khách đến muôn phần vấn vương
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Tập thể CBNV Kienlongbank Cần Thơ



Đảm bảo an toàn, bảo mật là 
ưu tiên hàng đầu
Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống 
công nghệ số như hiện nay thì không 
gian mạng được xem là mảnh đất màu 
mỡ, vừa mang lại nhiều cơ hội vừa tiềm 
ẩn không ít thách thức và hiểm họa. Làm 
thế nào để duy trì, phát triển và cập nhật 
liên tục công nghệ mới mà vẫn giữ cho 
hệ thống vận hành ổn định, an toàn và 
thân thiện chính là nhiệm vụ quan trọng 
sống còn của bộ phận CNTT.

Tại Kienlongbank, để đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin hoạt động, ứng phó 
với những thách thức mà cuộc CMCN 
4.0 đặt ra, phòng CNTT Kienlongbank 
luôn rà soát, cập nhật, hoàn thiện các 
văn bản đúng theo quy định của NHNN 
và các cơ quan, ban, ngành; tăng cường 
và phát triển hạ tầng CNTT đảm bảo an 
toàn bảo mật cho ngân hàng như: Triển 
khai thực hiện áp dụng các giải pháp về 

Nhận biết được tầm quan trọng và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 
(CMCN) 4.0, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, hành 
động nhằm tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0 của ngành Ngân hàng. Với mục tiêu 
cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, an toàn cho khách hàng, thời gian tới, ngành 
ngân hàng tiếp tục ứng dụng các công nghệ vào trong hoạt động, không ngừng đổi mới, 
sáng tạo, đem lại sự trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong hành 
trình 24 năm hoạt động, Kienlongbank luôn xác định đầu tư vào công nghệ ngân hàng là 
yếu tố cốt lõi. Và Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) chính là hậu phương vững chắc để 
đảm nhiệm vai trò này.

an toàn bảo mật trong thanh toán trực 
tuyến thẻ ngân hàng; Trung tâm dữ liệu 
đạt chuẩn Tier 2, an ninh thanh toán 
thẻ PCI DSS… đồng thời, tăng cường sự 
giám sát, quản lý các hệ thống thông 
tin, giảm thiểu rủi ro thông qua việc 
triển khai hệ thống ISO 27001: 2013 

Song song đó, bộ phận CNTT đẩy mạnh 
xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực nhằm đảm bảo đội ngũ nhân sự 
giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, 
hoàn thành tốt công việc.

Thực hiện giám sát, hỗ trợ hoạt 
động CNTT của các đơn vị kinh 
doanh

CNTT có vai trò rất quan trọng trong việc 
thực hiện, giám sát và hỗ trợ hoạt động 
của các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ 
thống nhằm nâng cao chất lượng phục 
vụ đồng thời khắc phục kịp thời các tồn 
tại, hạn chế, hỗ trợ kiểm soát rủi ro, đảm 
bảo an toàn tài sản cho khách hàng và 
Ngân hàng. Một trong những thay đổi 
tích cực của Kienlongbank trong thời 
gian gần đây là sự chuyển dịch kênh 
phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
truyền thống từ các Chi nhánh, Phòng 
giao dịch, ATM sang các kênh số hóa, 
giúp tăng lượng tương tác của khách 
hàng và mang lại hiệu quả cao hơn. Cụ 
thể, Kienlongbank đã triển khai đồng 
thời các kênh giao dịch, đáp ứng nhu 
cầu giao dịch của khách hàng tại: 134 
điểm giao dịch, kênh Internet Banking, 
SMS Banking và Mobile Banking. Đồng 
thời đối với những nhu cầu cần tư vấn, 
giới thiệu và hỗ trợ các giao dịch, khách 
hàng còn có thể liên lạc với Kienlongbank 

ISO
27001:2013

HỆ THỐNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC CỦA KIENLONGBANK

Minh Tâm & Cẩm Hồng - P. CNTT

24/24 thông qua Hotline 19006929, email  
chamsockhachhang@kienlongbank.com, 
trang facebook Kienlongbank và hỗ trợ 
chat trực tuyến.

Việc áp dụng công nghệ giúp 
Ngân hàng đơn giản hoá 
các quy trình, thủ tục, giấy 
tờ. Nếu như trước đây dùng 
quy trình truyền thống, có thể 
mất vài tuần, nhưng với ứng 
dụng công nghệ số, việc trao 
đổi thảo luận diễn ra nhanh 
hơn, công việc luân chuyển 
tốt hơn, đồng thời tăng tính 
minh bạch và mang lại hiệu 
quả cao hơn.

Phát triển nhiều ứng dụng 
trong hoạt động Kienlongbank
Phòng CNTT là một đội ngũ quan trọng 
không thể thiếu trong hoạt động của 
Ngân hàng. Không sôi nổi như tiền tuyến 
trên mặt trận kinh doanh, CNTT là hậu 
phương vững chắc, luôn âm thầm, lặng lẽ 
đứng sau các giao dịch của Kienlongbank, 
vừa đảm bảo an toàn hệ thống, mang 
đến sự ổn định trong vận hành và phát 
triển ứng dụng cho Kienlongbank thực 
hiện hoạt động quản lý, điều hành đúng 
theo chủ trương chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. 

Trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 
đang có xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ 
từ phương thức thanh toán truyền thống 
sang các phương thức thanh toán hiện 
đại không dùng tiền mặt thì CNTT càng 
thể hiện tầm quan trọng của mình. Thời 
gian qua, phòng CNTT Kienlongbank đã 
triển khai nhiều chương trình ứng dụng 
công nghệ số đưa vào ứng dụng nội bộ 
và phục vụ khách hàng, cụ thể:

Với mục tiêu mang lại nhiều trải nghiệm, 
tiện ích cho người dùng, khách hàng, 
Kienlongbank triển khai đa dạng các 
sản phẩm dịch vụ trực tuyến, thẻ như 
Chương trình in mã QRCode trên thẻ tiết 
kiệm giúp khách hàng kiểm tra, xác thực 
các thông tin trên thẻ tiết kiệm mọi lúc 
mọi nơi thông qua thiết bị di động có kết 
nối internet; hệ thống quản trị nhật ký sự 
kiện tập trung SIEM và hệ thống quản lý 

tài khoản đặc quyền PAM nhằm đáp ứng 
chuẩn an ninh thanh toán thẻ quốc tế PCI 
DSS. Bổ sung các hình thức xác thực mới 
trong giao dịch thanh toán trực tuyến trên  
Internet Banking bằng eToken nhằm 
tăng cường bảo mật thông tin cho 
khách hàng; website Kienlongbank giao 
diện mới với các tính năng mới, mang 
lại nhiều tiện ích cho khách hàng; nâng 
cấp chương trình eTax nộp thuế điện 
tử tuân thủ các quy định của NHNN và 
pháp luật; mở tính năng thanh toán  
billing và topup Payoo tại quầy; triển khai 
các phần mềm cấp mã số và quay số dự 
thưởng cho các chương trình khuyến 
mại, …

Trong nội bộ, Kienlongbank triển khai 
nhiều ứng dụng phục vụ công tác quản 
trị, tác nghiệp như: Hệ thống quản trị văn 
bản nội bộ, quản lý nhân sự, chấm công, 
đăng ký nghỉ phép trực tuyến, …

Một tập thể vững mạnh, thân 
thiện và đoàn kết
Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai 
trò của từng cá nhân trong tập thể, qua 
đó khơi dậy tính tự giác, sáng tạo, tinh 
thần chủ động trong công việc, Phòng 
CNTT áp dụng phương pháp “Nhân tố 
mới, mô hình mới”. Cụ thể, các sáng kiến 
cải tiến trong công việc của cá nhân đều 
được Ban Giám đốc Phòng xem xét đánh 
giá. Bên cạnh đó, để nâng cao nghiệp 
vụ chuyên môn, Ban Giám đốc Phòng 
thường xuyên xây dựng các chương trình, 
kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, tạo điều kiện 
cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo 
về chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng kịp thời 

việc cập nhật, nắm bắt những tiến bộ 
khoa học công nghệ. 

Với sự nỗ lực không ngừng, trong nhiều 
năm, phòng CNTT vinh dự được Ban lãnh 
đạo Kienlongbank tặng Giấy khen biểu 
dương tập thể lao động xuất sắc. Gần 
đây nhất tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 
năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 
tháng cuối năm 2019, Phòng CNTT tiếp 
tục được Tổng Giám đốc khen thưởng 
là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong 6 
tháng đầu năm 2019. 

Từ những kết quả đạt được cùng sự ghi 
nhận và động viên, khích lệ của Ban lãnh 
đạo đã tạo nguồn động lực to lớn để tập 
thể CBNV phòng CNTT phấn đấu nhiều 
hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao. 

Với Kienlongbank, đứng trước các cơ 
hội và thách thức của cuộc CMCN 4.0,  
Kienlongbank đã xác định tập trung 
nguồn lực để nghiên cứu, hoàn thiện quy 
trình, phát triển cung ứng sản phẩm dịch 
vụ tài chính trên nền tảng công nghệ 
số để gia tăng khả năng tiếp cận và trải  
nghiệm dịch vụ tài chính của khách hàng. 
Đồng thời, Ngân hàng chú trọng đầu 
tư, hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng về 
công nghệ thông tin để có thể hiện đại, 
tự động hóa hầu hết các quy trình nghiệp 
vụ ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân 
hàng thông qua ứng dụng công nghệ 
số, xây dựng mô hình chi nhánh hiện đại, 
dựa vào nền tảng công nghệ tự động 
hóa, kết nối đa chiều và thông minh hóa 
của CMCN 4.0.
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Tập thể CBNV phòng CNTT tham gia Hội thao Kienlongbank 

CBNV phòng CNTT tham gia các chương trình thể dục thể thao



VĂN HÓA KIENLONGBANK

Yếu tố văn hoá luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Với 
Kienlongbank, văn hóa chính là kim chỉ nam điều phối trực tiếp đến công tác quản trị, 
điều hành, hành vi ứng xử của CBNV trong cả hệ thống. Qua 24 năm vun đắp, văn hoá 
ấy đã tạo nên những giá trị đặc trưng, nét bản sắc riêng mà người Kiên Long luôn tự hào.

Bản sắc riêng người Kiên Long luôn 
tự hào

Văn hóa Kienlongbank - Nét khác biệt, đặc 
trưng chỉ có tại Kienlongbank
Cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp chính là tinh thần và quan 
điểm giá trị của doanh nghiệp, là yếu tố phản ánh tầm nhìn, 
niềm tin và chuẩn mực mà doanh nghiệp muốn tạo ra. Tại  
Kienlongbank, văn hóa được xây dựng dựa trên nền tảng của 
sự tin tưởng và tôn trọng giữa người với người, nơi mà giá trị 
của mỗi cá nhân luôn được đề cao và khuyến khích. Ban Lãnh 
đạo Kienlongbank không điều hành bằng quyền lực mà bằng 
văn hóa với mong muốn thông điệp này sẽ đi sâu vào nhận 
thức của tất cả CBNV, lấy giá trị văn hóa làm niềm tin, là sự tự 
hào trong mỗi con người để soi rọi, điều chỉnh hành vi trong 
công việc, quan hệ ứng xử, giao tiếp và phục vụ khách hàng.

Kienlongbank hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 
nên những hành vi trong giao tiếp ứng xử phải tuân thủ theo 
quy tắc, chuẩn mực chung. Kienlongbank trang bị cho CBNV 
Bộ Chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử theo 
chuẩn mực chung của ngành. Những quy tắc đó được quy 
định không chỉ áp dụng đối với khách hàng mà còn trong nội 
bộ, ứng xử không chỉ với đồng nghiệp mà còn với cấp trên và 

cấp dưới. Dù ở cấp bậc nào, vị trí nào, từng CBNV cũng phải 
tuân thủ chuẩn mực chung của Kienlongbank và của xã hội. 
Từ đồng phục, tác phong làm việc cho đến tư duy, thái độ đều 
để lại những dấu ấn riêng biệt không thể trộn lẫn của người 
Kienlongbank.

Kienlongbank xây dựng cho CBNV một môi trường làm việc 
“xanh - sạch”, tuyển đúng người, bố trí đúng việc, mỗi CBNV 
có tiến trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, tạo điều kiện cho 
CBNV phát huy hết thế mạnh bản thân. Hiệu quả công việc 
được ghi nhận qua các tiêu chí cụ thể và áp dụng chính sách 
thu nhập, lương thưởng tương xứng. Những CBNV có tâm, có 
tài được ưu tiên xem xét, đề bạt, bổ nhiệm vào những vị trí 
quản lý cao hơn.

Mỗi cá nhân làm việc tại Kienlongbank đều được khuyến khích 
tinh thần học tập, tự giác cập nhật kiến thức, không ngừng 
nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Các loại hình đào tạo 
hiện có tại Kienlongbank, ngoài các khóa học trang bị kiến 
thức cho nhân sự học tập, cập nhật quy định, bổ trợ kiến thức,  
Kienlongbank còn sẵn sàng đầu tư nâng cấp hệ thống tự 
học E-Learning mới, vừa hiện đại, tiện dụng và mang lại hiệu 
quả cao.

Các học viên của khóa đào tạo, huấn luyện theo chức danh K23 chụp hình 
lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank

Ban lãnh đạo Kienlongbank chụp hình lưu niệm cùng CBNV trong chương 
trình đào tạo nhân viên hỗ trợ tín dụng

 Lâm Thị Mỹ Nương - Phó Giám đốc Phòng Nhân sự

Nghi thức chào cờ vào sáng Thứ 2 hàng tuần trên toàn hệ thống Kienlongbank

Văn hóa Kienlongbank là văn hóa “Sẵn lòng chia sẻ”. Ngân 
hàng thường xuyên dành một khoản ngân sách nhất định 
để đóng góp, hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trên 
cả nước như: Trao học bổng “Chia sẻ ước mơ”, tặng quà 
Tết cho bà con nghèo, trao tặng bồn chứa nước sạch cho 
bà con vùng hạn mặn, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ công tác 
ngoài hải đảo, trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn 
kết, xây dựng cầu nông thôn, mua thẻ bảo hiểm y tế cho 
bà con khó khăn và các hoạt động tài trợ văn hóa thể thao 
cùng nhiều dự án cộng đồng khác, góp phần làm cho 
cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn.

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Phòng 
Nhân sự cho biết: 

“Mỗi một doanh nghiệp, tổ chức đều có một bản sắc văn hoá 
riêng biệt. Kienlongbank đã chọn giá trị cốt lõi Tâm - Tín - Kiên 
- Xanh làm nền tảng phát triển với công cụ điều hành bằng 
văn hoá mềm, đó như là một kim chỉ nam, một lời cam kết 
của người lãnh đạo, quản lý. Qua nhiều năm hoạt động, thực 
tiễn đã chứng minh, bên cạnh năng lực, tố chất thì người 
lãnh đạo, quản lý phải có đạo đức tốt, tuân thủ theo những 
chuẩn mực văn hoá thì mới có thể để tồn tại, phát triển và 
thành công. Đó chính là giá trị văn hoá Kienlongbank.”

Văn hóa tạo nên sự ổn định và năng lực 
cạnh tranh của Kienlongbank
Văn hóa là tài sản vô giá của một tổ chức, người ta có 
thể sao chép tất cả mọi thứ từ chiến lược, hệ thống, mẫu 
mã, quy trình …  nhưng chỉ trừ một thứ duy nhất không 
thể sao chép chính là văn hoá của doanh nghiệp. Ở 
Kienlongbank, văn hoá là lợi thế cạnh tranh quan trọng 
bậc nhất và bền vững nhất. Văn hóa tốt đã tạo nên một 
“đội ngũ” lớn mạnh, một thương hiệu phát triển ổn định, 
thống nhất từ trong ra ngoài, tạo được niềm tin đối với 
khách hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. 

Từ những nét đẹp ấy, CBNV Kienlongbank càng thấy tự 
hào về nơi mình làm việc. Khi có đủ sự tin tưởng, đầy tình 
yêu thương, văn hóa sẽ là chất xúc tác tạo nên nguồn 
sinh khí, động lực và sức mạnh để CBNV Kienlongbank 
vươn lên bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ 
khách hàng chu đáo, toàn diện, hiệu quả. 

Ông Vũ Đức Cần – Phó TGĐ Kienlongbank, có thâm niên gắn bó với  
Kienlongbank 21  năm chia sẻ: 

“Văn hóa Kienlongbank là nền tảng, là nét đặc trưng mang bản sắc riêng 
không thể trộn lẫn của Kienlongbank. Xuất phát từ giá trị cốt lõi "Tâm - 
Tín - Kiên - Xanh", từ Ban Lãnh đạo cấp cao cho đến CBNV Ngân hàng 
đều tuân thủ theo văn hóa, điều hành, thực hiện và phục vụ khách hàng 
bằng cái tâm của mình.  Trải qua 24 năm hoạt động, mặc dù có những 
sự thay đổi về tổ chức, thể chế, lãnh đạo theo các giai đoạn lịch sử cùng 
những biến động của nền kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành 
ngân hàng nhưng Kienlongbank vẫn hãnh diện là một Ngân hàng độc 
lập, bền vững và chưa bị làn sóng sáp nhập trong thập niên vừa qua 
làm ảnh hưởng đến hoạt động. Những thành quả mà Kienlongbank xây 
dựng nên chứng tỏ Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã chọn lựa đúng đắn 
hướng đi cho chiến lược phát triển của mình. Tôi tin tưởng rằng, trên cơ 
sở duy trì và phát huy những thành tựu đó, chắc chắn Kienlongbank sẽ 
có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. 

Để tạo ra những giá trị văn hóa đặc trưng của Kienlongbank là cả một 
quá trình phấn đấu không ngừng của một tập thể qua nhiều thế hệ. 
Hơn ai hết, mỗi cá nhân tại Kienlongbank luôn cam kết và nỗ lực hết 
mình, chủ động gìn giữ, duy trì, phát huy để có thể mang thương 
hiệu Kienlongbank vươn cao, vươn xa hơn nữa trong tương lai.
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Với vai trò là cầu nối giữa  
doanh nghiệp và người lao động 
(NLĐ), trong thời gian qua Công 
đoàn cơ sở (CĐCS) đã phát huy vai 
trò mạnh mẽ, thu hút, tập hợp đoàn 
viên, NLĐ tích cực thi đua lao động 
sản xuất, kinh doanh, là sợi dây gắn 
kết bền chặt giữa doanh nghiệp và 
NLĐ. Tại Kienlongbank, CĐCS 
ngày càng khẳng định vai trò là đại 
diện tiếng nói NLĐ thông qua những 
phong trào, hoạt động thiết thực gắn 
liền với việc nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh doanh.

Nguyễn Hoàng An - Chủ tịch CĐCS Kienlongbank

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  
KIENLONGBANK

CẦU NỐI GẮN KẾT 
NGÂN HÀNG và  

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kể từ khi ra mắt Ban chấp hành CĐCS Kienlongbank năm 2013, 
Công đoàn Kienlongbank đã phát huy vai trò là đại diện tiếng 
nói của NLĐ và liên tục triển khai nhiều hoạt động, phong 
trào thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho NLĐ, công đoàn viên (CĐV). Nhiều hoạt động đã 
được triển khai từ cấp CĐCS đến công đoàn bộ phận, góp 
phần tích cực vào việc động viên CĐV, CBNV phấn đấu hoàn 
thành các nhiệm vụ của Ngân hàng. 

Điển hình các hoạt động nổi bật mà CĐCS Kienlongbank đã 
tổ chức trong thời gian qua như: Các chương trình thi đua 
nội bộ tìm kiếm khách hàng tiền gửi tạo động lực thúc đẩy 
CBNV trong kinh doanh; Cuộc thi “Cải thiện môi trường làm 
việc”; Cuộc thi ảnh “Kienlongbank trong tim tôi”; Cuộc thi viết 
“Kienlongbank trong tôi”; tổ chức tham quan, nghỉ mát cho 
CĐV; các chương trình hội thao, hội thi biểu diễn văn nghệ, 
Cuộc thi “Duyên dáng Kienlongbank”; tổ chức vui chơi, tặng 
quà Tết thiếu nhi, Tết trung thu; thăm hỏi và động viên CBNV 
có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, CĐCS còn phối hợp 
Ngân hàng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông 
qua các chương trình tặng học bổng cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, xây nhà tình thương, ủng 
hộ chiến sĩ biển đảo, hỗ trợ ngư dân, tham gia hiến máu nhân 
đạo - “Giọt hồng nhân ái”,…..

Trong 6 tháng đầu năm 2019, CĐCS Kienlongbank đã có 
nhiều hoạt động gắn kết toàn thể CĐV thông qua cuộc thi 
vẽ tranh “Ước mơ của em” dành con CBNV có độ tuổi dưới 13 
tuổi có năng khiếu, yêu thích, đam mê vẽ tranh với nhiều thể 
loại. Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia 
của đông đảo CBNV, CTV tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch 
của Ngân hàng,… 

Cùng với việc chăm lo quyền lợi của NLĐ, CĐCS  
Kienlongbank cũng đã tạo thêm động lực cho NLĐ hăng 
say làm việc bằng các khoản kinh phí cho các Công đoàn bộ 
phận thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
của NLĐ thường niên, như: tặng quà Tết cho CĐV trong toàn 
hệ thống; hỗ trợ vé xe, tàu trong dịp Tết cổ truyền, hỗ trợ kinh 

phí cho CĐV khó khăn, chia sẻ kinh phí 
cho gia đình CĐV khi gặp thiên tai, chúc 
mừng CBNV có hỷ, quà mừng 8/3, …

Đối với CĐV là lao động nữ, với sự quan 
tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo các cấp, 
các chương trình, phong trào, hoạt động 
dành cho nữ giới luôn được Ban chấp 
hành CĐCS quan tâm, các chính sách 
đối với CBNV nữ luôn được chú trọng.

Để phát huy mạnh mẽ và nâng cao vai 
trò của Công đoàn Ngân hàng trong 
thời gian tới, Ban chấp hành CĐCS  
Kienlongbank đã và đang nghiên cứu, 
xem xét tổ chức thực hiện nhiều hơn nữa 
các hoạt động, phong trào thiết thực 
đến toàn thể CĐV, NLĐ của Ngân hàng. 
Bên cạnh đó, CĐCS đẩy mạnh giám sát, 
nâng cao hơn nữa các hoạt động chăm 
lo đời sống và quyền lợi NLĐ, khuyến 
khích tinh thần CĐV qua các phong trào 
thi đua, động viên CĐV và NLĐ nâng 
cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, 
quản lý, quản trị, điều hành, vững vàng 
trong mọi hoạt động Ngân hàng, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch Ngân 
hàng đã đề ra.

Với sự chung sức chung lòng của toàn 
thể CĐV tại Kienlongbank, Ban chấp 
hành CĐCS tin rằng, mỗi CĐV sẽ là cánh 
tay phải đắc lực của Kienlongbank, góp 
phần nâng cao hiệu quả các mặt hoạt 
động, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển bền vững của Ngân hàng. 
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Là thanh xuân, là nhiệt huyết tuổi trẻ
KIENLONGBANK

Thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Những năm 
tháng tuổi trẻ ấy, ta được thỏa sức khám phá thế giới, cháy hết mình với những niềm đam mê. 
Trong hành trình 24 năm, Kienlongbank đã đồng hành cùng thời thanh xuân đẹp nhất của 
nhiều thế hệ CBNV, CTV. Sức trẻ, sự nhiệt huyết của các anh chị đã làm việc, cống hiến vì sự 
phát triển của Ngân hàng. Năm tháng tươi đẹp ấy luôn là dấu ấn, là những kỷ niệm đẹp rất 
đáng trân quý trong dòng ký ức của mỗi người.

Có thử thách ắt sẽ có vinh quang

Rời bỏ vị trí công chức nhà nước, một công việc mà hẳn là 
niềm mong ước của rất nhiều người lúc bấy giờ sau khi ra 
trường, cơ duyên giữa tôi và Kienlongbank đã bắt đầu từ đấy!

Sau khi thôi việc, tình cờ tôi lại được biết thông tin  
Kienlongbank đang tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại quê 
hương Sa Đéc. Thử sức bản thân, tôi nộp hồ sơ đăng ký ứng 
tuyển và may mắn đã mỉm cười khi tôi được chính thức 
nhận việc vào ngày 17/8/2009 sau 2 vòng phỏng vấn và thi 
tuyển. Từ mối lương duyên đó, đến nay, tôi đã gắn bó với 
Kienlongbank được hơn 10 năm.

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại cảm giác của những ngày 
đầu bước vào nghề tôi vẫn chưa thể quên được. Sự lúng 
túng trong công việc, sự rụt rè trong giao tiếp, sự phức tạp 
khi phải xử lý rất nhiều loại hồ sơ mà cái nào cũng cần chính 
xác, thật sự có đôi lúc khiến tôi muốn dừng lại. Thế nhưng, 
chính sự giúp đỡ của các anh chị đồng nghiệp, ánh mắt hài 
lòng và xen lẫn sự vui mừng của những người dân hiền lành, 
chất phát đã thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa 
trong công việc của mình. Tôi bắt đầu hiểu được: “Giá trị của 
đồng tiền không nằm ở việc làm giàu cho bản thân mà là làm 
giàu cho xã hội. Tôi dần tìm được niềm vui từ việc giúp người 
khác vượt qua khó khăn. Và tôi thấy cuộc đời mình đã thật sự có 
ý nghĩa khi mình biết cống hiến, biết cho đi”.

Trong suốt quá trình làm việc tại Kienlongbank Sa Đéc, điều 
ấn tượng nhất với tôi đó là môi trường thân thiện, gần gũi mà 
khó có doanh nghiệp nào hiện nay có được. Từ Ban lãnh đạo 
cấp cao cho đến Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng giao 
dịch, tất cả đều ứng xử với nhân viên của mình chuẩn mực 
và văn hóa. Sự đồng hành, lắng nghe và chia sẻ của Ban lãnh 
đạo chính là động lực khích lệ  nhân viên vượt qua khó khăn, 
hoàn thành tốt công việc. 

Nghề ngân hàng là một trong những nghề có áp lực cạnh 
tranh rất gay gắt, đến với nghề là một cái duyên, giữ lại cái 
duyên đấy để coi nghề như sự nghiệp của mình không phải 
là điều mà ai cũng làm được. Nếu không thực sự yêu thích, 
không thực sự tâm huyết thì không thể nào duy trì được 
trong thời đại mà người ta hay nói vui rằng “Cứ ra ngõ là gặp 
ngân hàng”. Có trải qua khó khăn chúng ta mới trưởng thành, 
có đam mê và sống hết mình vì đam mê đó mới đi đến được 
bến bờ thành công. Với tôi, để không bị tụt hậu, mỗi cá nhân 
phải không ngừng trau dồi chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, 

nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống khéo léo, luôn 
đặt tâm mình vào vị trí khách hàng, để hiểu được khách hàng 
cần gì. Đem lại quyền lợi và sự hài lòng tốt nhất cho khách 
hàng và cả Ngân hàng chính là sự thành công của một nhân 
viên ngân hàng chuyên nghiệp”.

Sau 10 năm nhìn lại, tôi không hối tiếc nghề mình đã chọn. 
Là một người lãnh đạo, thấy nhân viên của mình tích cực 
hăng say làm việc, trưởng thành lên từng ngày, tôi cảm thấy 
rất hạnh phúc và xem đó là một nửa thành công trong niềm 
đam mê công việc. Tôi sẽ luôn trân trọng những kết quả đạt 
được và sẽ tiếp tục là người truyền cảm hứng cho nhân viên, 
tạo điều kiện tốt nhất để CBNV, CTV thể hiện năng lực, cùng 
nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển 
chung của Kienlongbank.

“Thành công không phải là một đường thẳng mà nó là một 
hành trình gập ghềnh, gian nan. Nhưng nếu luôn xác định rõ 
mục tiêu, hiểu rõ những thế mạnh và nguồn lực của mình bạn sẽ 
tìm được con đường ngắn nhất để đi tới đó.” (Theo Alan Pham). 

Có thử thách ắt sẽ có vinh quang!

Tăng Văn Tài – Giám đốc Kienlongbank Sa Đéc (Đồng Tháp)

Anh Tăng Văn Tài (bìa trái) trao thưởng cho khách hàng trong chương trình 
khuyến mại

Kienlongbank – Nơi trao gửi thanh xuân
Mạc Phong Vũ – Kienlongbank Số 04 (Kiên Giang) 

“Tuổi trẻ thường gắn liền với khoảng thanh xuân nồng nhiệt, cũng là 
thời điểm thể hiện đầy đủ niềm đam mê, lòng nhiệt huyết và tài năng”. 
Đó là quan điểm mà một người anh, người bạn, người thầy vẫn 
thường hay chia sẻ với tôi bằng tất cả sự nhiệt huyết của bản thân 
dành cho Kienlongbank.

Người đó chính là anh Nguyễn Văn Ấn - Nhân viên Tín dụng  
Kienlongbank Số 04 (Kiên Giang). Anh đã có hơn 10 năm gắn bó, 
công tác tại Kienlongbank. Với kinh nghiệm và tinh thần phấn đấu, 
anh luôn là nhân viên tiêu biểu, có chỉ tiêu dư nợ cho vay và số 
lượng khách hàng thân thiết cao nhất toàn đơn vị. Với thế hệ trẻ 
như chúng tôi, anh vừa là tấm gương sáng để chúng tôi học hỏi 
trong công việc, vừa là người anh lớn luôn sẵn sàng chia sẻ, động 
viên và hỗ trợ những lúc khó khăn.

Với anh Ấn, thời gian công tác tại Kienlongbank là khoảng thời gian 
đẹp nhất, là sự xông pha, đam mê và quyết tâm phấn đấu của một 
thời tuổi trẻ. Giờ đây, khi tuổi trẻ đã đi qua, anh vẫn thường hoài 
niệm về những kỷ niệm cũ, tất cả như một thước phim quay chậm 
mà mỗi khi nhớ lại đều làm cho con người ta bồi hồi. Anh tâm sự: 
“Hồi xưa, lúc anh phụ trách khách hàng trên địa bàn huyện Giang 
Thành, tỉnh Kiên Giang, đường xá đi lại rất khó khăn, ổ gà, ổ voi nhiều vô 
số kể, có khi không đi xe máy được mà phải đi bằng chẹc, bằng xuồng. 
Khó khăn là vậy nhưng mà tới được nhà khách hàng, giải quyết được 
khó khăn của khách hàng là anh thấy vui dữ lắm. Chỉ cần khách hàng 
cần là dù xa, có nắng, mưa gió cỡ nào, anh cũng đến tận nơi để hỗ trợ 
nhu cầu vay vốn cho bà con”.

Có dịp ngồi nghe những câu chuyện của anh Ấn, tôi càng thấu 
hiểu những thử thách mà một nhân viên tín dụng đã trải qua. So 
với bây giờ, mặc dù công việc nào cũng sẽ có những khó khăn 
nhất định nhưng đến thế hệ của chúng tôi, điều kiện làm việc đã 
thuận lợi hơn rất nhiều, từ xe cộ, thiết bị máy móc, cơ sở vật chất 
đều được Ngân hàng trang bị đầy đủ, tiện nghi và hiện đại. Nhìn 
vào tấm gương từ những anh chị đi trước, tôi lấy đó là động lực để 
nhắc nhở bản thân mình rằng: “Phải không ngừng nỗ lực học hỏi, trải  
nghiệm và dám chấp nhận đương đầu trước những khó khăn, thử 
thách trong từng nhiệm vụ được giao, có như vậy, chúng ta mới thành 
công và xứng đáng với những gì mà các thế hệ trước đã xây dựng nên”. 

Tôi nhớ đã từng được nghe anh Võ Quốc Thắng -  
Vị Chủ tịch Kienlongbank đáng kính nhiệm kỳ 2013 - 
2017 và hiện là Cố vấn của Kienlongbank chia sẻ: “Mỗi 
thành viên Kienlongbank, dù ở vị trí nào và đảm nhiệm 
chức vụ gì cũng đều là một phần quan trọng không thể 
thiếu của Kienlongbank. Chính vì vậy, để Kienlongbank 
phát triển thì mỗi cá nhân, mỗi thành viên phải tự có 
trách nhiệm, bản thân phải không ngừng hoàn thiện 
để khi nhắc đến Kienlongbank, khách hàng sẽ luôn đặt 
Ngân hàng chúng ta ở vị trí đầu tiên trong sự lựa chọn”. 

Từ chia sẻ của anh Võ Quốc Thắng, tấm gương của anh 
Ấn và những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tôi 
sẽ luôn cố gắng học hỏi, trau dồi từng ngày để hoàn 
thiện bản thân mình hơn, và trên hết, để mỗi khi nhắc 
đến Kienlongbank, tôi tự hào nói rằng: “Kienlongbank 
chính là nhiệt huyết, là tuổi trẻ, là đam mê và là nơi để tôi 
cống hiến tuổi thanh xuân của mình”. 

Anh Mạc Phong Vũ - Nhân viên tín dụng Kienlongbank Số 4

Anh Nguyễn Văn Ấn (bìa phải) và khách hàng
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Huỳnh Đức Quang
GĐ Kienlongbank An Thới (Kiên Giang)

Sự gắn bó của tôi với Kienlongbank bắt đầu bằng cuộc 
phỏng vấn từ chính Tổng Giám đốc Ngân hàng. Là một 
sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, chưa qua 
sự cọ xát nào về thực tế công việc ngoài tấm bằng tốt 
nghiệp trên tay, tôi cảm nhận đây vừa là cơ hội vừa là 
thử thách cực kỳ lớn. Thế rồi, bao lo lắng, áp lực đều 
được giải tỏa, tôi chính thức được Kienlongbank tiếp 
nhận làm việc. Ở đây, tôi được các anh chị em đồng 
nghiệp tiếp đón nồng nhiệt, được sự hướng dẫn tận 
tình từ Trưởng đơn vị. Cứ như thế sự lo lắng, hồi hộp 
lúc ban đầu dần thay thế bằng sự thấu hiểu, chia sẻ và 
giúp đỡ. Trải qua 16 năm làm việc, 16 năm phấn đấu 
bền bỉ, với tôi, được trở thành một thành viên của  
Kienlongbank không chỉ là một mối lương duyên tốt 
mà còn là một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời. 

Còn nhớ những ngày chân ướt chân ráo với chức 
danh là một nhân viên tín dụng, không quản ngại khó 
khăn, thử thách, vừa học hỏi vừa đi làm, cộng với lợi 
thế là người địa phương nên tôi đã nhanh chóng tiếp 
cận được với công việc. Ban ngày đi tiếp xúc, tìm kiếm 
khách hàng, ban đêm viết hồ sơ để kịp cho khách hàng 
ngày mai đi công chứng nhận tiền. Chỉ trong một thời 
gian ngắn, tôi đã góp sức cùng các anh, chị em tạo ra 
sự khác biệt, đưa Kienlongbank Phú Quốc từ cấp Phòng 
giao dịch chuyển sang Chi nhánh cấp 1, từ trụ sở thuê 
mướn nhỏ bé, chật hẹp chuyển sang một trụ sở rộng 
lớn về quy mô, từ một thương hiệu Ngân hàng mới có 
mặt ở huyện đảo trở thành một thương hiệu hàng đầu 
có sức thu hút và cạnh tranh tại Phú Quốc như ngày 
hôm nay.

Nhìn lại những ngày đã qua, tôi tự hào vì đã góp phần 
xây dựng Kienlongbank Phú Quốc thành một tập thể 
vững mạnh, đoàn kết. Những cái tên Tùng, Linh, Mạnh, 
Đức, Huyền, Thúy, Duy và Trí cùng gắn bó ngày xưa, giờ 
đây mỗi người mỗi nẻo. Người vẫn tiếp tục cống hiến 
cho Kienlongbank, người chuyển công tác, người thì ra 
đi, đi mãi không về. Những kỷ niệm, ký ức của những 
ngày đầu tiên ấy thật sự là một món quà lớn của tuổi 
thanh xuân, đong đầy cảm xúc, làm con người ta nhớ 
mãi mỗi khi nghĩ về. 

Giờ đây, mặc dù thanh xuân của tôi đã và đang đi qua 
nhưng dư âm của một thời tuổi trẻ vẫn luôn hiện diện, 
khơi dậy nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, niềm tin về 
sự tiến bộ và đổi mới để tôi tiếp tục con đường của 
mình. Tri thức, kinh nghiệm không bao giờ là đủ, chỉ có 
sự học hỏi, tu dưỡng và rèn luyện từng ngày mới là chìa 
khóa góp phần đưa Kienlongbank ngày một phát triển 
vững mạnh hơn.

Anh Huỳnh Đức Quang (bìa trái) tặng quà cho khách hàng

Huỳnh Long Sự - Giám đốc Kienlongbank Tiểu Cần (Trà Vinh)

Đời người không có quá nhiều lần 10 năm. Ấy vậy mà đã hơn 
10 năm tôi đã gắn bó và dành trọn tuổi trẻ của mình cho  
Kienlongbank - Một nơi đáng tự hào và không thể nào phai mờ 
trong trái tim tôi.

Những ngày tháng 10, khi nụ cười Kienlongbank trên toàn hệ 
thống lan tỏa khắp mọi miền trong niềm vui hân hoan chào 
đón Ngân hàng thêm tuổi mới, cũng chính trong cái khoảnh 
khắc ấy, tôi chợt nhớ lại quãng thời gian cách đây 10 năm, ngày 
đầu tôi đặt chân mình đến với Kienlongbank. 

Nhớ lại ngày ấy, từ một cuộc điện thoại của một người bạn gọi 
cho tôi, sau đôi lời hỏi thăm là thông tin Kienlongbank Trà Vinh 
đang tuyển dụng nhân sự cùng lời gợi ý “Ứng tuyển thử coi sao 
nha ông”. Tôi đã không chần chừ mà ứng tuyển vào ngay. Ngày 
Ngân hàng thông báo tôi được tuyển dụng vào chức danh 
nhân viên tín dụng, tôi đã vui mừng khôn xiếc vì đây là bước 
đầu cho tôi theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Kể từ ngày 
đó, tôi đã gắn bó với Kienlongbank, vun đắp xây dựng nơi đây 
như ngôi nhà thứ 2 của mình. Từ vị trí nhân viên tín dụng ban 
đầu, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước tôi 
đã trưởng thành hơn. 

Trong suốt quá trình công tác tại Kienlongbank, tôi đã phấn 
đấu và nỗ lực không ngừng để theo đuổi mục tiêu cao hơn. 
Với những cố gắng của bản thân cùng sự động viên khích kệ từ 
Ban lãnh đạo và sự hỗ trợ nhiệt tình từ anh chị em đồng nghiệp, 
thành công đã đến với tôi, lần lượt giữ vị trí Phó phòng kinh 
doanh, rồi Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Trà Vinh, 
rồi đến Quyền Giám đốc và sau một thời gian không lâu, tôi đã 
chính thức được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kienlongbank 
Duyên Hải. Hiện tại, tôi được Ban lãnh đạo giao nhiệm vụ Giám 

đốc Kienlongbank Tiểu Cần. Những kết quả đạt được, với tôi 
không chỉ là sự vui mừng mà trên hết là lòng tự hào, bởi tất cả 
những nỗ lực của tôi đã được Ban lãnh đạo Kienlongbank ghi 
nhận. 

Xin được chia sẻ đến các bạn trẻ, những đồng nghiệp thân yêu 
mới gia nhập đại gia đình Kienlongbank: Bước đầu khởi nghiệp, 
các bạn hãy vững lòng tin vì nơi đây là nơi đang làm việc, là 
nơi để các bạn thể hiện tài năng, nơi thực hiện ước mơ, hoài 
bão của mình. Nếu chúng ta biết cống hiến, yêu nghề, sống 
hết mình và có lửa “nhiệt huyết của tuổi trẻ” thì không có gì là 
không thể.

10 năm không phải là chặng đường quá dài, nhưng trên chặng 
đường ấy đã để lại cho tôi rất nhiều điều mà tôi trân quý. Đó 
là sự chia sẻ, sự hỗ trợ, sự đoàn kết của những người anh em 
Kienlongbank luôn sát cánh cùng nhau trên mọi mặt trận, vững 
vàng chiến đấu trước sự cạnh tranh khốc liệt của ngành Ngân 
hàng nói riêng và nền kinh tế thị trường nói chung. 

Thành công của ngày hôm nay không làm cho tôi phải dừng lại,  
tự thỏa mãn, hay khó khăn của ngày mai không làm cho tôi phải 
chùn bước, thoái lui. Bởi mỗi bước mà tôi đi là cả một tâm huyết 
với nghề. Để đi được trên con đường dài hơn thì ngọn lửa ngày 
nào trong tôi không được tắt đi, mà phải sáng bừng hơn cả và 
phải lan tỏa đến thế hệ tiếp nối tại Kienlongbank.

Chúng ta chỉ có một lần để sống. Thế hệ trẻ của Kienlongbank 
hãy sống hết mình cho ước mơ, cho hoài bão. Vì Kienlongbank 
là nơi để ngọn lửa đam mê nhiệt huyết trong bạn được cháy 
mãi, là nơi bạn có thể chạm tay vào ước mơ của đời mình. 

Một lần trọn vẹn 10 năm
Anh Huỳnh Long Sự (thứ 4 từ trái qua) và CBNV Kienlongbank Tiểu Cần

ốt nghiệp đại học, 
tôi quyết định trở về 
Phú Quốc lập nghiệp. 
Những năm 2000, khái 
niệm về ngân hàng 

đối với người dân quê tôi vẫn còn 
hạn hẹp, số lượng ngân hàng đặt 
tại địa phương rất ít. Thời điểm đó,  
Kienlongbank là một cái tên khá mới 
mẻ, chưa có nhiều người biết đến.

Thanh xuân với cái duyên “làm giàu” cho quê hương
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Thúy�Diễm
Kiểm�soát�viên�giao�dịch
Kienlongbank�Sóc�Trăng

Thành�Luân
Nhân�viên�tín�

dụng

Kienlongbank�
Sông�Cầu�(Phú

�Yên)

Nguyễn Trí Dưỡng
Giám đốc Kienlongbank Sóc Trăng

Trần Thị Diễm Quyên
PGĐ Kiêm TP KTNQ Kienlongbank Đà Nẵng

Trần Quốc Bảo
Giám đốc Kienlongbank Sông Cầu (Phú Yên)

Diễm Thúy và Thúy Diễm là 2 gương mặt điển 
hình của Kienlongbank Sóc Trăng trong chương 
trình thi đua nội bội “Gửi tiền Kiên Long – Vi Vu 
Á, Âu, Mỹ” (từ ngày 16/4 - 16/7/2019) với những 
thành tích nổi bật rất đáng ghi nhận.

Nói về Diễm Thúy, mặc dù chỉ mới gia nhập vào 
gia đình Kienlongbank Sóc Trăng cách đây 
không lâu nhưng Diễm Thúy luôn tiên phong 
trong các hoạt động phong trào mà Ban lãnh 
đạo ngân hàng đề ra. Trong công việc, Diễm 
Thúy luôn chủ động, hăng hái, làm việc hết 
mình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công 
việc. Với đồng nghiệp, Diễm Thúy luôn ân cần, 
tận tình hướng dẫn, chia sẻ và đoàn kết với anh 
chị em đồng nghiệp, cùng nhau hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Tuy là thành viên mới, nhưng với tinh thần 
không ngừng nỗ lực học hỏi, Diễm Thúy đã đạt 
được thành tích cao trong chương trình thi đua 
nội bộ “Gửi tiền Kiên Long – Vi Vu Á, Âu, Mỹ”, với 
3 giải trong 7 đợt thi đua và nhận được phần 
thưởng là một chuyến du lịch nước ngoài từ 
Chương trình.

“Bạn đã một lần ghé đến Quảng Nam

Nơi túi gió và cánh đồng đầy nắng

Nơi mọi dòng sông đều đổ về biển trắng

Có thấy nét mặn mà: Con gái Quảng Nam”

(Sưu tầm)
Đó là lời giới thiệu về cô gái xứ Quảng - Huỳnh Thị Ngọc Hà, 
hiện đang là giao dịch viên của Kienlongbank Đà Nẵng và là 
một trong những gương mặt tiêu biểu tại Đơn vị. 

Với Ngọc Hà, giao dịch viên không chỉ là nghề mà đó còn là 
niềm vui và niềm hạnh phúc khi mang đến sự hài lòng cho 
khách hàng. Một cô gái Quảng Nam với sự siêng năng, cần cù 
và chịu khó, dù nhà ở tỉnh Quảng Nam, rất xa nơi làm việc tại 
Đà Nẵng, thế nhưng hơn 02 năm qua, hầu như ngày nào Ngọc 
Hà cũng là người đi sớm về muộn để hoàn thành công việc 
trong Phòng Kế toán Ngân quỹ. Ngọc Hà luôn có trách nhiệm 
trong công việc được giao và luôn có ý thức tự học hỏi và nâng 
cao nghiệp vụ. Liên tiếp trong 2 quý (quý I, II/2019), Ngọc Hà 
đều đạt thành tích A*, A**, đặc biệt trong phong trào thi đua 
nội bộ về chỉ tiêu bảo hiểm, Ngọc Hà đã giới thiệu được 05 
khách hàng tham gia mua sản phẩm. 

Không chỉ làm tốt công việc, Ngọc Hà còn nhiệt tình tham gia 
các phong trào hoạt động tại đơn vị. Hiện tại, Ngọc Hà là “chân 
sút số 1” của đội bóng nữ của Kienlongbank Đà Nẵng và được 
vinh dự chọn vào đội tuyển bóng đá nữ ngành Ngân hàng TP. 
Đà Nẵng.

Sự năng động, trẻ trung và nhiệt huyết của một cô giao dịch 
viên tại Ngân hàng như Ngọc Hà sẽ là hành trang và động lực 
để Ngọc Hà có thể phát triển mình hơn nữa trong tương lai.

Hơn 7 năm gắn bó với ngành ngân hàng, bạn Nguyễn 
Thành Luân đến với Kienlongbank Sông Cầu như một một 
cái duyên vì sự yêu mến phương châm hoạt động “Sẵn 
lòng chia sẻ”, đồng thời Luân mong muốn tìm kiếm cơ hội 
mới trong nghề nghiệp và thử thách bản thân.

Qua gần 01 năm làm việc tại Kienlongbank Sông Cầu, với 
kinh nghiệm, sự nỗ lực và cách làm việc khoa học, Thành 
Luân luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Ban lãnh 
đạo giao từ công việc cho vay, huy động vốn, cho đến phát 
hành thẻ tín dụng và bán bảo hiểm. Liên tục các quý I và 
II/2019, Luân đều xếp loai KPI là A**.  Phải nói rằng, kết quả 
kinh doanh của Kienlongbank Sông Cầu đối với mảng tín 
dụng 8 tháng đầu năm 2019 có sự đóng góp không nhỏ 
của Thành Luân. Cá nhân bạn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 
tín dụng năm 2019 với doanh số tăng ròng hơn 20 tỷ đồng.

Là một người tận tâm và tâm huyết với nghề, Thành 
Luân chia sẻ: “Lãi suất là một trong những yếu tố quan 
trọng mà khách hàng thường cân nhắc khi muốn vay vốn. 
Tuy nhiên, đó không phải là nhân tố quyết định. Vấn đề 
mấu chốt là nhân viên tín dụng phải không ngừng học hỏi 
để có thể tư vấn cho khách hàng giải pháp tài chính phù 
hợp, chủ động hỗ trợ khách hàng, phục vụ khách hàng 
nhanh chóng, kịp thời”.

Với những kết quả đã đạt được, mong rằng trong thời gian 
tới, Thành Luân sẽ tiếp tục cố gắng và phát huy hơn nữa 
những thế mạnh của bản thân, cùng với Kienlongbank 
Sông Cầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 mà Ban 
lãnh đạo đã giao, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền 
vững của Kienlongbank.

�����Ngọc�Hà
Giao�dịch�viên

Kienlongbank�Đà�Nẵng

Còn với Thúy Diễm, một kiểm soát viên giao dịch, đồng hành cùng với giao dịch viên trong các hoạt động tại Kienlongbank 
Sóc Trăng, Thúy Diễm luôn biết cách tạo ra nhiệt huyết và truyền lửa cho các bạn giao dịch viên. Sự hỗ trợ, quan tâm và chia 
sẻ trong công việc luôn được Thúy Diễm đề cao, 7 năm gắn bó với Kienlongbank Sóc Trăng cũng là ngần ấy năm Thúy Diễm 
luôn hăng say với công việc, nhiệt tình, tận tâm với khách hàng và đồng nghiệp. Thúy Diễm còn là gương mặt quen thuộc 
với khách hàng, được khách hàng yêu mến và tin tưởng khi giao dịch với Kienlongbank.

Cũng giống như Diễm Thúy, Thúy Diễm là một trong những nhân viên có thành tích tốt trong chương trình khuyến mại “Gửi 
tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ” khi đạt được 2 giải trong 7 đợt thi đua và nhận được Giải thưởng đặc biệt là chuyến du lịch 
nước ngoài từ Chương trình.  

Chúc cho hai bạn Diễm Thúy và Thúy Diễm cùng CBNV Kienlongbank Sóc Trăng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh năm 2019, góp phần vào thành công chung của Ngân hàng.

Diễm�Th
úy

Trưởng�p
hòng�Kế

�toán�Ng
ân�quỹ

Kienlong
bank�Só

c�Trăng

Trong hành trình 24 năm xây dựng và phát 
triển, những thành quả Kienlongbank đạt 
được, bên cạnh sự dẫn dắt tài tình, sáng 
suốt từ Ban lãnh đạo, còn có sự nỗ lực, 
chung sức đồng lòng của CBNV, CTV trên 
toàn hệ thống. Trong Bản tin số 57 kỳ này, 
Ban biên tập xin giới thiệu đến quý độc giả 
những gương mặt tiêu biểu đã đạt được 
những thành tích tốt trong 6 tháng đầu 
năm 2019, góp phần tích cực vào sự phát 
triển của đơn vị kinh doanh nói riêng và 
Ngân hàng nói chung.
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Với nhịp sống hiện đại, thẻ tín 
dụng dần trở thành phương tiện 
thanh toán phổ biến được người 
Việt Nam ưa chuộng, đây là công 
cụ đắc lực giúp quản lý chi tiêu 
cá nhân, không chỉ thuận tiện 
trong thanh toán, chi trả, mà còn 
tích hợp nhiều tiện tích, nâng chất 
lượng cuộc sống cho người dân.
Bắt kịp thị hiếu và yêu cầu ngày 
càng cao của khách hàng, các ngân 
hàng trong và ngoài nước không 
ngừng phát triển dịch vụ này, bằng 
việc ra mắt nhiều dòng sản phẩm 
mới, tích hợp nhiều tính năng, 
những ưu đãi hấp dẫn…
Xu hướng chung của các ngân 
hàng trong nước là liên kết với 
các công ty phát hành thẻ lớn của 
thế giới như Visa, Master, JCB… 
nhằm đưa tới cho khách hàng một 
chiếc thẻ đa năng, phát hành nội 
địa nhưng dễ dàng, thuận tiện và 
được bảo đảm khi thanh toán trên 
toàn thế giới.

Thẻ tín dụng Việt 
còn nhiều tiềm năng
Thẻ tín dụng bắt đầu gia nhập thị trường 
cách đây 20 năm, nhưng mới phát triển 
trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Cho 
đến nay, hầu hết các ngân hàng thương 
mại trong nước đều đã triển khai sản 
phẩm này.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 
2018, Việt Nam có hơn 70 triệu người 
trưởng thành với tốc độ tăng trưởng thu 
nhập và chi tiêu thuộc hàng nhanh nhất 
trong khu vực Đông Nam Á. Tiêu dùng 
tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu chi tiêu 
trước, trả tiền sau; mua sắm trả góp; tích 
luỹ điểm thưởng, mua sắm trực tuyến… 
cũng tăng lên.

Tuy nhiên, thống kê từ PwC cho biết, tại 
Việt Nam, tính đến cuối năm 2018, thực 
tế mới chỉ có 2% khách hàng sở hữu thẻ 
tín dụng, 31% có tài khoản ngân hàng và 
chỉ 10% các giao dịch hằng ngày là phi 
tiền mặt.

Điều này đồng nghĩa dư địa của thị 
trường thẻ tín dụng vẫn còn lớn, “mảnh 
đất màu mỡ” này cũng đang là sân chơi 
cạnh tranh của nhiều ngân hàng trong 
nước và quốc tế.

Với điều kiện mở thẻ đơn giản, dòng thẻ đa 
dạng, phí dịch vụ thấp, không cần có thu 

nhập quá cao cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, 
các ngân hàng trong nước đang khẳng 
định là đối thủ “đáng gờm” của các chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Gần đây, Kienlongbank, một ngân hàng 
TMCP trong nước đã ra mắt 2 sản phẩm 
thẻ tín dụng: Kienlongbank Visa và  
Kienlongbank JCB, mỗi loại đều được chia 
thành 3 dòng thẻ: Platinum, Gold, Classic,  
đưa đến cho khách hàng nhiều lựa chọn 
đa dạng; giúp chuẩn bị sẵn nguồn vốn dự 
phòng tiện lợi, phát huy tính năng quản 
lý chi tiêu hiệu quả. Khi sử dụng thẻ tín 
dụng của Kienlongbank, khách hàng còn 
được nhận nhiều ưu đãi và giảm giá đến 
50% dịch vụ; mua trước - trả sau - miễn lãi 
đến 55 ngày. 

Chủ thẻ tín dụng Kienlongbank được 
miễn hoàn toàn phí mở thẻ, phí thường 
niên năm đầu tiên, miễn phí rút tiền mặt 
trực tiếp tại các máy ATM Kienlongbank 
trên toàn quốc… Ngoài ra, khách hàng sẽ 
được mua trả góp với lãi suất 0% tại nhiều 
siêu thị điện máy, trung tâm thương mại…

Platinum

Thẻ tín dụng
Trợ lý   tài chính đắc lực trong thời đại số

Nguồn: baochinhphu.vn

Đặc biệt, Kienlongbank còn áp dụng 
đặc quyền ưu đãi dịch vụ VIP Concierge 
với thẻ Kienlongbank JCB Platinum và  
Kienlongbank Visa Platinum, dành cho 
khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch 
vụ về y tế, du lịch, mua sắm, giải trí... trên 
toàn cầu, tặng bảo hiểm du lịch quốc 
tế. Với đặc quyền từ Concierge, chủ thẻ  
Platinum còn được hưởng dịch vụ phòng 
chờ sân bay tại hơn 70 sân bay ở Nhật 
Bản, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, 
Thái Lan và Việt Nam, dịch vụ hotline hỗ 
trợ toàn cầu 24/7 khi đặt xe, khách sạn, 
nhà hàng, sân golf tại Nhật Bản... Riêng 
thẻ Kienlongbank JCB đang được miễn 
phí dịch vụ này đến tháng 12/2019.

Từ ngày 16/7/2019 đến 11/1/2020, Ngân 
hàng này còn triển khai chương trình ưu 
đãi hấp hẫn “Xài thẻ Kiên Long - Trúng 
quà xế hộp” dành cho các khách hàng sử 
dụng thẻ tín dụng Kienlongbank Visa và 
Kienlongbank JCB.

Chủ thẻ tín dụng Kienlongbank khi mua 
sắm và thanh toán bằng thẻ tín dụng với 
giá trị giao dịch 500.000 đồng sẽ nhận 
được một mã số dự thưởng để tham gia 

quay số trúng thưởng với 200 quà tặng 
hấp dẫn, giá trị cao, tổng giải thưởng trên 
1,26 tỷ đồng, bao gồm: 1 giải Đặc biệt - xe 
Mazda 3; 5 giải Nhất - xe SH Mode; 34 giải 
Nhì - voucher 5 triệu mua vàng tại PNJ 
và 160 giải May mắn - vali cao cấp. Chủ 
thẻ chi tiêu càng nhiều sẽ có cơ hội trúng 
thưởng càng cao và có thể nhận tất cả 
giải trúng thưởng.

An toàn, bảo mật được đặt lên 
hàng đầu
Cùng với những thuận tiện trong thanh 
toán, việc sử dụng hình thức thẻ từ để 
thanh toán tại Việt Nam thời gian qua đã 
bộc lộ một số nhược điểm, như dễ bị lộ 
thông tin cá nhân, dễ bị làm giả và tiện 
ích đi kèm chưa phong phú.

Các hành vi gian lận như trộm cắp thông 
tin thẻ để làm thẻ giả, lấy cắp thông tin 
khách hàng qua các trang web rác, các 
trang web giả mạo, gian lận trong các 
giao dịch thanh toán trực tuyến, ATM... 
ngày càng gia tăng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh  
TPHCM, các tổ chức tín dụng phải có 
những giải pháp an toàn, bảo mật trong 
thanh toán để tránh những rủi ro như mất 
tiền trong thẻ, các đơn vị mở thẻ không xử 
lý kịp thời bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Về vấn đề này, năm 2016, Ngân hàng Nhà 
nước cũng đã ban hành thông tư về xử lý 
việc mất tiền trong tài khoản, trong đó, yêu 
cầu tổ chức tín dụng phát hành thẻ nhanh 
chóng xác định nguyên nhân; nếu không 
xác định được nguyên nhân trong vòng 5 
ngày phải hoàn tiền cho khách hàng. Đây 
được xem là chính sách bảo vệ cho khách 
hàng và cho chính các ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng 
yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chuyển 
đổi thẻ từ sang thẻ chip. Với mục tiêu, đến 
cuối năm 2019, phải có 30% lượng thẻ từ 
chuyển sang thẻ chip; 35% các máy ATM 
hiện có phải nâng cấp để phục vụ thẻ chip.

Chấp hành tốt quy định của Nhà nước, 
cũng là vì quyền lợi của khách hàng, 
các dòng thẻ tín dụng quốc tế của  
Kienlongbank đều được sử dụng công 
nghệ chip theo tiêu chuẩn quốc tế EMV 
hiện đại, bảo mật cao nhất hiện nay.

Bà Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc  
Kienlongbank khẳng định: “Bên cạnh việc 
không ngừng phát triển tính năng, ưu đãi 
cho sản phẩm thẻ tín dụng, chúng tôi còn 
đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn và 
bảo mật thông tin cho khách hàng. Vì vậy, 
Kienlongbank đã và đang áp dụng những 
công nghệ hiện đại nhất để bảo vệ thông 
tin và an toàn giao dịch của chủ thẻ, để 
mỗi khách hàng đều cảm thấy an tâm khi 
sử dụng thẻ tín dụng Kienlongbank”.

Chuẩn EMV (là chuẩn thẻ thanh toán 
thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất 
thế giới là Europay, Master Card và Visa 
cùng phát triển) có các tính năng mở 
nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên 
thông giữa thẻ chip EMV và thiết bị đầu 
cuối thanh toán tương thích (có khả năng 
vận hành liên thông ngang với mức liên 
thông hiện nay của dải từ), không phân 
biệt nhà sản xuất và  địa điểm thực hiện 
giao dịch. Cho đến nay, EMV đã  được 
chứng minh bởi tính an toàn, bảo mật 
và được chấp nhận như một tiêu chuẩn 
toàn cầu dành cho hoạt động thanh toán 
thẻ chip.

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng Kienlongbank 
cũng có thể tắt hay mở tính năng  
E-commerce của từng thẻ tín dụng trên 
Internet Banking và nhận hỗ trợ 24/24 
qua hotline 19006929 trên tất cả giao 
dịch trong và ngoài nước.
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Gửi tiết kiệm 

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ 

Đăng ký 1 lần – Gửi tiết kiệm nhiều lần

Tiện ích vượt trội, ưu đãi hấp dẫn

Tiện ích vượt trội, ưu đãi hấp dẫn

Các lưu ý khi gửi tiết kiệm trực tuyến

TRỰC TUYẾN 

TIỆN NGHI
HIỆN ĐẠI

Thay vì phải đến quầy giao dịch trong giờ hành chính, lo ngại khi cầm tiền mặt, chờ đợi đến lượt giao 
dịch, khách hàng có thể thực hiện ngay các giao dịch từ mở tài khoản tiết kiệm, kiểm tra thông tin lãi 
suất, gửi tiền, tất toán, tái tục sổ tiết kiệm trên các thiết bị điện tử có kết nối internet mọi lúc mọi nơi.

Gửi tiết kiệm là một hình thức đầu tư an toàn, mang lại cho người gửi một khoản lãi suất ổn định, ít rủi ro. Cùng với sự phát 
triển của công nghệ thông tin, bên cạnh các sản phẩm dịch vụ truyền thống, ngành ngân hàng ra sức đẩy mạnh việc tự 
động hóa trong hoạt động giao dịch nhằm nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí và mang đến cho khách hàng những trải 
nghiệm mới hiện đại và tiện ích hơn. 
Nắm bắt xu hướng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Kienlongbank đã triển khai dịch vụ tiết kiệm trực tuyến. Sở hữu 
những tính năng về sự đơn giản, tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Gửi tiết kiệm trực tuyến tại Kienlongbank đang 
là hình thức được đông đảo khách hàng lựa chọn, trong đó phải kể đến là công chức, nhân viên văn phòng. 

Nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra, khi thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng cần lưu ý:

Không nên vào các trang web lạ và có tính bảo mật kém trên máy tính hoặc điện thoại. 

Bảo quản điện thoại di động, email và các mật khẩu đăng nhập kỹ càng, chặt chẽ. Trường hợp thất lạc điện thoại hoặc 
rò rỉ thông tin, khách hàng cần liên hệ ngay với Kienlongbank qua tổng đài Hotline 19006929 để được hỗ trợ kịp thời. 

Cập nhật thường xuyên chương trình quét virus của các hãng phần mềm uy tín trên các thiết bị điện tử cá nhân đồng 
thời luôn tiếp nhận kịp thời các thông báo của ngân hàng nơi mở tài khoản về các cảnh báo rủi ro trong giao dịch trực 
tuyến.

Dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến không chỉ thuận tiện cho khách hàng mà còn giúp Ngân hàng tiếp cận, phục vụ khách 
hàng 24/24, không bị hạn chế về mặt không gian và thời gian. Hiểu rõ về cách thức, đặc tính và những lưu ý khi sử dụng, 
tiết kiệm trực tuyến tại Kienlongbank chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu mang lại giải pháp tài chính đắc lực, hiệu quả thiết 
thực cho mọi khách hàng. 

Để tất toán tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến khách hàng có thể chọn một trong 3 cách sau:

Cách 1: Tất toán trực tiếp trên Internet Banking.

Cách 2: Tất toán tại quầy giao dịch trong giờ làm việc tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Kienlongbank.

Cách 3: Tất toán tự động. Ngay khi mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến, nếu khách hàng chọn hình thức “Tự động tất 
toán và chuyển hết vào tiền gửi thanh toán” thì tại ngày đến hạn Kienlongbank sẽ chủ động tất toán ngay cho khách hàng.

Dễ dàng - Tiện lợi: Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND (Một 
triệu đồng), kỳ hạn gửi linh hoạt: 01, 02, 03, 06, 09, 12 và 13 tháng, 
lãnh lãi cuối kỳ. Thao tác nhanh chóng, chủ động và tiện lợi, khách 
hàng không lo bị mất sổ tiết kiệm. Chỉ cần 1 thiết bị điện tử (máy 
tính/máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc 1 chiếc điện thoại 
thông minh) có kết nối internet, khách hàng có thể dễ dàng tạo 
tài khoản tiết kiệm trực tuyến, thực hiện các giao dịch tại bất cứ 
nơi nào thuận tiện cho khách hàng, ngay cả trong ngày nghỉ, ngày 
Lễ mà không cần phải đến Ngân hàng. 

Để gửi tiết kiệm trực tuyến tại Kienlongbank, khách hàng chỉ cần mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng 
điện tử (Internet banking, Mobile banking, SMS banking) tại Kienlongbank theo một trong các cách sau:

Cách 1: Khách hàng đăng ký trực tuyến tại https://ebank.kienlongbank.com nếu đã có tài khoản tại Kienlongbank.

Cách 2: Đăng ký dịch vụ tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch Kienlongbank gần nhất.

An toàn - Bảo mật: Gửi tiết kiệm trực 
tuyến tại Kienlongbank, tất cả các giao dịch 
đều được chứng thực bằng các sao kê điện tử 
và được bảo mật qua nhiều lớp bằng việc gửi 
thông tin xác thực cho khách hàng qua tin 
nhắn điện thoại (SMS, OTP), qua email… , giúp 
khách hàng dễ dàng kiểm soát tài chính của cá 
nhân cũng như thực hiện các thao tác tất toán 
tự động khi đáo hạn. Những sao kê này có giá 
trị tương đương như các loại hình sao kê khi 
gửi tiết kiệm thông thường trực tiếp tại quầy. 

Nhiều ưu đãi hấp dẫn: Kienlongbank là một trong những ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cạnh tranh hiện 
nay. Đặc biệt, với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể nhận tạm ứng tới 90% giá trị tài khoản tiết kiệm 
trực tuyến khi cầm cố mà không phải tất toán trước hạn.

Phạm Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Phòng Nguồn vốn

Cùng JCB
săn

12

3

6

9

 Lúc 9h00, ngày 05/10/2019

117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp. HCM

LỄ QUAY SỐ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

01 chuyến du lịch Nhật Bản
  (50 triệu VNĐ)
03 Voucher du lịch
  (5 triệu VNĐ)
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THANH TOÁN PHI TIỀN MẶT
XU THẾ TẤT YẾU KHÔNG THỂ 

“đảo chiều”
Thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt 
là xu hướng phát 
triển tất yếu trong 
bối cảnh của cách 
mạng công nghiệp 
4.0 tạo ra tác động 
đa chiều, vừa mang 
lại tiện ích cho người 
dân, vừa tạo đà tăng 
trưởng kinh tế và hỗ 
trợ thực hiện chiến 
lược tài chính toàn 
diện thông qua phổ 
cập dịch vụ tài chính 
- ngân hàng.

Chính phủ các nước đều rất quan tâm 
đến việc đẩy mạnh thanh toán không 
dùng tiền mặt (TTKDTM), đặc biệt là 
thanh toán điện tử, bởi nhiều lợi ích 
hiện hữu.

Với người tiêu dùng, thanh toán điện tử 
đem lại các tiện ích vượt trội như tiết 
kiệm thời gian, chi phí và tăng tính an 
toàn trong giao dịch.

Với các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ, 
thanh toán điện tử giúp triển khai, cung 
ứng dịch vụ nhanh chóng; đánh giá, 
phân loại và mở rộng khách hàng nhờ 
khai thác dữ liệu điện tử; nâng cao hiệu 
quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro, chi 
phí cho việc bảo quản, luân chuyển, xử 
lý tiền mặt… 

Việc giảm chi tiêu bằng tiền mặt khiến 
người dân không có nhiều động lực 
giữ tiền bên mình, các ngân hàng 
cũng dễ dàng huy động vốn hơn, trên 
cơ sở đó có điều kiện mở rộng cho vay, 
giảm lãi suất, tăng vốn cho nền kinh tế 

cũng như giảm áp lực chi phí cho các 
doanh nghiệp.

Chính phủ cũng được hưởng lợi từ quá 
trình dịch chuyển sang thanh toán điện 
tử thông qua việc tăng cường tính minh 
bạch của nền kinh tế; chống thất thu 
thuế từ những giao dịch chui hoặc 
không minh bạch; giảm rủi ro rửa tiền, 
kiểm soát và phát hiện các thanh toán 
phạm pháp; cùng với đó là mở rộng khả 
năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài 
chính - ngân hàng tới người dân.

Tuy nhiên, theo báo cáo World Cash 
Report 2018 của G4S (Báo cáo tiền mặt 
thế giới năm 2018 của Công ty giải 
pháp bảo mật G4S (Anh)), tiền mặt hiện 
vẫn được sử dụng nhiều trong các giao 
dịch nhỏ, lẻ. Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ 
tiền mặt trong lưu thông so với GDP 
năm 2016 tăng lên trên 9,6% so với mức 
8,1% năm 2011. Vì vậy, một xã hội 
không tiền mặt vẫn là đích đến lâu dài 
của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Việt Nam tăng trưởng 
nhanh về thanh toán 
di động
Khảo sát của PwC (PricewaterhouseCoopers 
- một trong bốn công ty kiểm toán 
hàng đầu thế giới) đối với 27 nước đã 
ghi nhận Việt Nam là thị trường tăng 
trưởng nhanh nhất về thanh toán di 
động trong năm 2018 với tỷ lệ người 
tiêu dùng thanh toán di động ở Việt 
Nam đã tăng từ 37% lên 61%.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, đến 31/3/2019, số lượng giao 
dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân 
hàng đạt hơn 65 triệu giao dịch (tăng 
18,45% so với cùng kỳ năm 2018) với 
tổng giá trị giao dịch hơn 171.000 tỷ 
đồng (tăng 18,82% so với cùng kỳ năm 
2018). 
Về thanh toán điện tử qua Internet, điện 
thoại di động, đến 31/3/2019, số lượng 
giao dịch tài chính qua kênh Internet 
đạt hơn 101 triệu giao dịch với giá trị 
giao dịch khoảng 4,5 triệu tỷ đồng 

(tăng tương ứng 65,81% và 13,46% so 
với cùng kỳ năm 2018); số lượng giao 
dịch tài chính qua kênh điện thoại di 
động đạt hơn 76 triệu giao dịch với giá 
trị giao dịch hơn 924.000 tỷ đồng (tăng 
tương ứng 97,75% và 232,3% so với 
cùng kỳ năm 2018). 

Ngoài ra, thanh toán dịch vụ công qua 
ngân hàng cũng được đẩy mạnh. Hiện 
có khoảng 50 ngân hàng đã thỏa thuận 
phối hợp thu thuế điện tử với ngành 
thuế, hải quan trên phạm vi 63 tỉnh, 
thành phố và 768 quận, huyện trên cả 
nước. 

Tuy nhiên, theo số liệu của Viện Nghiên 
cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), 
thực tế đến thời điểm hiện nay việc 
phát triển TTKDTM ở Việt Nam, đặc biệt 
là khu vực nông nghiệp, nông thôn còn 
nhiều hạn chế. Tỷ trọng TTKDTM/tổng 
phương tiện thanh toán thấp, chỉ chiếm 
11,49%. Tỷ lệ sử dụng tiền mặt rất cao, 
chiếm gần 90% chi tiêu; trong đó 99% 
cho các mặt hàng dưới 100.000 đồng. 
Gần 85% giao dịch tại ATM chỉ đơn giản 
là rút tiền.

Bên cạnh đó, Cục Thương mại điện tử và 
Kinh tế số (Bộ Công Thương) cũng cho 
biết, trong 5 năm gần đây, thương mại 
điện tử (TMĐT) tăng trưởng với tốc độ 
25-30% mỗi năm với tổng giá trị giao 
dịch TMĐT năm 2018 đạt 8 tỷ USD, tuy 
nhiên chủ yếu phương thức thanh toán 
vẫn là tiền mặt. Chỉ 3-5% lượng giao 
dịch sử dụng TTKDTM, với tỷ lệ thanh 
toán trực tuyến rất thấp, đến 80% khách 
hàng hiện vẫn dùng phương thức nhận 
hàng trả tiền (COD).

“Dẹp” mối lo bảo mật

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do 
khiến tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt ở 
Việt Nam còn cao, xuất phát từ thói 
quen sử dụng tiền mặt của người dân, 

tâm lý e ngại với những công nghệ mới 
hoặc chưa trải nghiệm được sự vượt trội 
của thanh toán phi tiền mặt, nhất là 
trong các giao dịch giá trị thấp. Đặc 
biệt, đặc thù ở các vùng nông thôn, 
miền núi hay vùng sâu vùng xa, hệ 
thống cơ sở hạ tầng thúc đẩy TTKDTM 
còn ít, đại bộ phận người dân chưa có 
điều kiện tiếp cận với các dịch vụ và tiện 
ích thanh toán hiện đại.

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân 
chính khiến người Việt chưa “mặn mà” với 
hình thức thanh toán này là lo ngại về 
những rủi ro tiềm ẩn về tính an toàn trong 
thanh toán, bảo mật thông tin…

Nhận thức được vấn đề này, ông Lê 
Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ 
thông tin Ngân hàng Nhà nước cho 
biết, ngành ngân hàng đang triển khai 
các nội dung về rà soát, đánh giá rủi ro 
và triển khai các giải pháp an ninh bảo 
mật cho toàn bộ vòng đời của một hệ 
thống thông tin; trang bị các hệ thống 

hỗ trợ giám sát giao dịch điện tử, điều 
tra gian lận, từng bước tổng hợp, phân 
tích dữ liệu của khách hàng và xây dựng 
bộ quy tắc để phát hiện và ngăn chặn 
sớm các gian lận; đồng thời, xây dựng 
trung tâm điều hành an ninh mạng để 
theo dõi, giám sát và ngăn chặn kịp thời 
các hành vi xâm nhập, tấn công mạng.

Các công nghệ mới, hiện đại, trang bị 
thêm nhiều lớp bảo vệ cho mỗi giao 
dịch, thanh toán như: Áp dụng xác thực 
vân tay, nhận diện khuôn mặt, sử dụng 
mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa 
thông tin thẻ (Tokenization), thanh 
toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS... 
cũng được các ngân hàng nghiên cứu, 
hợp tác và ứng dụng nhằm nâng chất 
lượng dịch vụ, đồng thời tăng độ an 
toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ, tạo 
lòng tin với người dùng, để họ dần từ 
bỏ thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt, 
cùng hướng tới một nền kinh tế văn 
minh, minh bạch.

Thu Lê
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ƯU ĐÃI HẤP DẪN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
KHI MUA SẢN PHẨM BẢO HIỂM AIA TẠI KIENLONGBANK

Từ 01/10/2019 đến 05/01/2020
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Du lịchDu lịch

PHIẾU MUA SẮM VÀNGVALI KÉO
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KIENLONGBANK 24 NĂM
QUA LĂNG KÍNH KHÁCH HÀNG

Qua 24 năm xây dựng và phát triển, Kienlongbank đã và đang phấn đấu làm tốt sứ 
mệnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp, mang lại giá trị gia tăng 
cho khách hàng. Sự tận tâm phục vụ từ CBNV, CTV Kienlongbank được khách hàng cảm 
nhận, trân quý và dành những tình cảm tốt đẹp. Bản tin số 57 kỳ này, kính mời quý độc 
giả cùng Kienlongbank gặp gỡ những khách hàng thân thiết nhé!

 Niềm tin đối với Kiên Long đã 
lan tỏa đến với gia đình, người 
thân, bạn bè của tôi
a    Khách hàng 
Bùi Thị Ngọc Hoa 
(Kienlongbank Hà Tiên - Kiên Giang): 
Cách đây khoảng 10 năm, được 
người thân giới thiệu, tôi đến  
Kienlongbank Hà Tiên để mở tài 
khoản thanh toán và chuyển tiền. 
Làm việc nhiều, tiếp xúc nhiều, 
thấy được sự nhiệt tình, tận tâm 
của các bạn nhân viên, dần dà tôi 
yêu mến và tin tưởng Kiên Long từ 
lúc nào không hay. 

Các sản phẩm của Kienlongbank 
rất phù hợp với nhu cầu của tôi, 

Kienlongbank gây ấn tượng với khách hàng từ những điều nhỏ nhất      

       Khách hàng Huỳnh Thị Loan Anh (Kienlongbank Cái Răng - Cần Thơ): 

Bén duyên với Kienlongbank Cái Răng những ngày đầu thành lập vào năm 2008, các bạn nhân 
viên hay nói vui, rằng tôi là một trong những khách hàng gắn bó lâu dài nhất ở đây. Đồng hành 
và chứng kiến sự phát triển từng ngày của Ngân hàng, tôi nghĩ rằng niềm tin của mình đã được 
đặt đúng chỗ. Kienlongbank gây ấn tượng với khách hàng từ những điều nhỏ nhất, tạo cho khách 
hàng sự thoải mái và an tâm khi liên hệ làm việc. Trụ sở Ngân hàng được đặt tại vị trí đẹp, thuận lợi 
cho khách hàng đến giao dịch, Ngân hàng còn bố trí dãy ghế sô pha tiện nghi, nước uống và kẹo 
cho khách hàng ngồi chờ. Các biểu mẫu có nội dung rõ ràng, dễ hiểu lại thêm các bạn giao dịch 
viên hướng dẫn tận tình. Bên cạnh đó, Kienlongbank còn làm việc cả sáng thứ Bảy, rất tiện lợi cho 
những khách hàng bận việc trong tuần không thể đến giao dịch trong giờ hành chính. 

Thời buổi bây giờ việc làm ăn rất khó khăn, để thu hút được khách hàng tìm tới mình và gắn bó lâu 
dài không phải là một chuyện dễ dàng nhưng tôi thấy Kienlongbank Cái Răng đã làm rất tốt. Tôi rất 
hài lòng về chất lượng phục vụ và các sản phẩm của Kienlongbank. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục gắn 
bó và giới thiệu người thân, bạn bè đến Ngân hàng giao dịch. Xin chúc CBNV Kienlongbank Cái 
Răng nhiều sức khỏe, công tác tốt, chúc Ngân hàng Kiên Long sẽ đạt được nhiều thành tích hơn 
nữa trong tuổi mới, trở thành ngân hàng của mọi nhà. 

Mọi thủ tục hồ sơ của khách hàng đều giải quyết nhanh chóng      

      Khách hàng Nguyễn Hồng Liêm (Kienlongbank Vĩnh Thuận - 
Kiên Giang): 

Tôi đến với Kienlongbank như một mối lương duyên và đến tận 
bây giờ đã gắn bó với Kienlongbank Vĩnh Thuận hơn 10 năm. 
Từng giao dịch tại nhiều ngân hàng nhưng khi đến đây tối mới 
thực sự cảm thấy hài lòng. Các sản phẩm tiết kiệm của Ngân 
hàng khá phong phú, lãi suất cạnh tranh, chương trình khuyến 
mại hấp dẫn với nhiều giải thưởng lớn rất vừa ý khách hàng. 
Thêm vào đó, phong cách phục vụ của nhân viên nhẹ nhàng, 
tận tình và vui vẻ, mọi thủ tục hồ sơ đều được các bạn hỗ trợ giải 
quyết nhanh chóng và biết lắng nghe mong muốn của khách 
hàng. Tôi rất an tâm khi chọn Kienlongbank để gửi những khoản 
tích góp của gia đình.

Vừa rồi, gia đình tôi có tham gia chương trình khuyến mại 
“Gửi tiền Kiên Long - Vi vu Á, Âu, Mỹ” và may mắn khi được 
trúng giải thưởng đi du lịch Hàn Quốc. Cả nhà tôi vui lắm, 
niềm vui càng được nhân đôi khi thấy các bạn nhân viên ở  
Kienlongbank Vĩnh Thuận cũng háo hức như người thân trong 
nhà mình trúng thưởng. Với tôi, dù kinh doanh lĩnh vực nào 
cũng vậy, sự vui vẻ thân thiện, niềm nở và nhiệt tình chính là yếu 

lãi suất cạnh tranh lại còn thường xuyên có nhiều ưu đãi. Quan 
trọng hơn, lý do làm cho tôi quyết định gắn bó với nơi này chính 
là cách phục vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt. Thái độ thân 
tình, nhã nhặn, lịch sự nhưng rất gần gũi của các bạn nhân viên 
làm cho tôi tin tưởng. Tôi cảm nhận được các bạn quan tâm 
khách hàng không bằng sự khách sáo mà bằng sự chia sẻ và thấu 
hiểu, đó là những điều rất đáng quý. Ngày bình thường hay dịp 
Lễ, Tết, sinh nhật… tôi luôn nhận được lời hỏi thăm và lời chúc 
mừng từ các bạn. Những điều đó đã giúp tôi có thêm nhiều niềm 
vui trong cuộc sống và càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của 
mình. Niềm tin đó có sự lan tỏa rất lớn, bây giờ không chỉ tôi mà 
bạn bè, gia đình, người thân mà tôi giới thiệu đến Kienlongbank 
đều trở thành khách hàng thân thiết của Ngân hàng. Mặc dù, 
có rất nhiều lời mời chào từ các ngân hàng khác nhưng tôi vẫn 
muốn đồng hành cùng Kienlongbank vì ở Kiên Giang phải chọn  
Kienlongbank. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, tôi xin chúc 
Ngân hàng sẽ phát triển nhiều hơn nữa, thuận buồm xuôi gió 
trên mọi mặt và mang nhiều sản phẩm tốt đến với khách hàng.

tố làm cho khách hàng chọn lựa gắn bó và gửi gắm niềm tin.  
Kienlongbank Vĩnh Thuận là nơi có đầy đủ những điều đó, dù 
nhà có cách xa Kienlongbank hơn so với một số ngân hàng khác 
nhưng tôi vẫn chọn Kienlongbank là điểm đến giao dịch. Mỗi lần 
đến Ngân hàng cảm giác như gặp những người thân quen, bạn 
bè người thân mà tôi giới thiệu tới Ngân hàng cũng có chung 
nhận xét như vậy.

Chào mừng kỷ niệm 24 năm thành lập Ngân hàng, tôi xin chúc 
Ngân hàng Kiên Long nói chung và Kienlongbank Vĩnh Thuận 
nói riêng ngày càng phát triển, trở thành điểm đến tin cậy của 
khách hàng trên mọi miền đất nước.
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KIENLONGBANK SÀI GÒN VÀ CÔNG TY KHAI ĐẠT

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Khai Đạt 
hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng 
dân dụng, văn phòng, sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm trang trí nội thất. Bằng những nỗ lực 
không ngừng, Công ty đã từng bước khẳng định 
thương hiệu trên thị trường xây dựng tại thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Khai 
Đạt được thành lập và đi vào hoạt động 
từ tháng 10/2003 với ý tưởng đầu tiên là 
tạo dựng và đẩy mạnh trong lĩnh vực xây 
dựng dân dụng. Với phương châm “Công 
trình đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao, 
an toàn và hoàn thành đúng thời gian 
quy định” cùng với đội ngũ nhân sự lành 
nghề, năng động, Công ty đã tạo dựng 
được uy tín với các đối tác và nhà đầu tư. 
Trải qua nhiều năm phát triển trong lĩnh 
vực xây dựng dân dụng, Ban lãnh đạo 
Công ty quyết định mở rộng quy mô hoạt 
động, lấn sân sang lĩnh vực thiết kế kiến 
trúc, thiết kế và sản xuất đồ nội thất.

Nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho 
việc phát triển quy mô cũng như đảm 
bảo tiềm lực để nhận những hợp đồng 
thiết kế và xây dựng lớn, Công ty đã tìm 
hiểu và liên hệ với Ngân hàng TMCP  
Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn bày tỏ mong 
muốn hợp tác và đã được Kienlongbank 
đồng ý cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu 
động, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của 
Công ty từ tháng 12/2013 đến nay. 

Kienlongbank Sài Gòn là chi nhánh đầu 
tiên của Kienlongbank ở khu vực Đông 
Nam Bộ. Với mạng lưới giao dịch có 
mặt tại các quận, huyện của Thành phố,  
Kienlongbank Sài Gòn không chỉ là điểm 
đến của khách hàng doanh nghiệp 
mà còn là lựa chọn của khách hàng cá 
nhân tại thành phố năng động của đất 
Sài Thành. Nhờ việc tích cực triển khai 
nhiều chương trình thúc đẩy kinh doanh, 
tiếp cận đa dạng các khách hàng doanh  
nghiệp, điển hình như Công ty Khai Đạt,  

Phan Thị Bích Ngọc - Kienlongbank Sài Gòn

Đơn vị đã mang đến những giải pháp tài 
chính linh hoạt, hỗ trợ dòng vốn kịp thời 
cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô 
sản xuất, phát triển kinh doanh.

Với sự hỗ trợ tận tình của Kienlongbank 
Sài Gòn, Công ty Khai Đạt có được nguồn 
vốn lớn mạnh để mở rộng quy mô hoạt 
động, nâng cao chất lượng, mua sắm 
nguyên vật liệu có chất lượng tối ưu, ứng 
trước cho đối tác… để phục vụ việc thiết 
kế, thi công xây dựng, sản xuất đồ nội 
thất chất lượng cao…Từ đó, hoạt động 
của Công ty ngày càng phát triển và được 
khách hàng tin tưởng ký kết các hợp 
đồng thi công lớn như: Khu Nghỉ dưỡng 
Tà Nung - Đà Lạt, khu vui chơi Poker - Nha 
Trang, khách sạn Đảo Ngọc - Phú Quốc, 
chuỗi Showroom Đồng Tâm….

Ông Phạm Đình Khai – Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty cho biết: 

Sự thành công của Khai Đạt ngày 
hôm nay có thể nói luôn có sự đồng 
hành, góp mặt của Kienlongbank. Bản 
thân tôi nói riêng và Ban lãnh đạo, 
nhân viên của Công ty nói chung rất 
hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ và 
sự phục vụ tận tâm, hỗ trợ nhiệt tình, 
nhanh chóng của CBNV Ngân hàng. 
Đặc biệt là Phòng Khách hàng doanh 
nghiệp Kienlongbank Sài Gòn luôn tư 
vấn, hỗ trợ kịp thời, giúp hoạt động 
của Công ty luôn diễn ra suôn sẻ. Trong 
tương lai, Công ty Khai Đạt vẫn luôn 
tin tưởng và mong muốn duy trì hợp 
tác lâu dài với Ngân hàng. Chào mừng 
24 năm Ngày thành lập Ngân hàng, 
tôi và toàn thể CBNV Khai Đạt xin chúc  
Kienlongbank sẽ ngày càng phát triển 
thịnh vượng, chúc cho mối quan hệ giữa 
hai bên luôn tốt đẹp.

Trải qua 6 năm hợp tác và đồng hành 
giữa Kienlongbank với Công ty Khai 
Đạt, khoảng thời gian tuy không quá 
dài, qua những thành quả mà Công ty 
đã đạt được và những lời khen chân 
thành của Ban lãnh đạo Công ty dành 
cho Kienlongbank Sài Gòn đã tạo động 
lực to lớn, thúc đẩy sự quyết tâm của 
tập thể CBNV của Kienlongbank Sài Gòn 
trong hoạt động kinh doanh, không 
ngừng nỗ lực vì sự phát triển của khách 
hàng và của Kienlongbank.

Ông Phạm Đình Khai - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty CP TKXD  Khai Đạt

Nhân viên Kienlongbank Sài Gòn  đến thăm hỏi 
và tư vấn khách hàng

Dương Trung Quân - Kienlongbank Rạch Giá

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH 
NUÔI TÔM THẺ CHÂN 
TRẮNG CÔNG NGHIỆP

Với mong muốn làm giàu chính đáng, bà 
con nông dân tại thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang đã mạnh dạn đầu tư mô hình 
nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công 
nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, thu nhập chính của bà con 
phần lớn đều phụ thuộc vào cây lúa 
hoặc nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu, dịch bệnh nên năng suất và hiệu 
quả không cao. Vài năm trở lại đây, khi 
mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công 
nghiệp phát triển, nhiều hộ dân đã mạnh 
dạn thay đổi mô hình canh tác, chuyển 
qua đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng, 
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, gia 
tăng thu nhập mà còn góp phần giải 
quyết công ăn việc làm cho người dân.

Gia đình anh Thái Văn Thanh, ngụ tại 
phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá 
là khách hàng đã gắn bó thân thiết với 
Kienlongbank Rạch Giá hơn 15 năm, cũng 
là một trong những hộ tiêu biểu thực 
hiện mô hình này tại địa phương. Trước 
khi bắt tay vào thực hiện, anh Thanh đã 
chịu khó tìm tòi và học hỏi các ứng dụng 
công nghệ cao của các chuyên gia ở các 
tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng. Khi đã tích lũy cho bản thân những 
kinh nghiệm, kỹ thuật, anh đã mạnh dạn 
đề xuất với Kienlongbank Rạch Giá nhu 
cầu tăng vốn để sản xuất và mở rộng diện 
tích nuôi tôm. 

Trao đổi với chúng tôi, anh Thanh chia sẻ 
thêm: “Từ nguồn vốn của Kienlongbank, 
tôi đã phát triển thành công mô hình nuôi 
tôm thẻ chân trắng. Sau thời gian ứng 

dụng các kỹ thuật cao vào mô hình nuôi 
tôm hiện đại, sản lượng và năng suất đều 
đạt rất cao. Từ sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng, 
kết quả đạt được ban đầu, tôi đã mở rộng 
thêm 08 vuông tôm, đào thêm ao phụ để xử 
lý nguồn nước. Hiện tại, diện tích nuôi tôm 
của gia đình tôi đã lên gần 03 hecta, lớn 
nhất nhì tại địa phương”.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp tại 
tỉnh Kiên Giang và cũng là “thủ phủ” đặt 
trụ sở chính Ngân hàng, Kienlongbank 
Rạch Giá hiện có 15 điểm giao dịch tại địa 
phương. Điều đó cho thấy sự liên hệ, gắn 
kết và quen thuộc, sự tin tưởng của người 
dân với Kienlongbank khi là Ngân hàng 
đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người 
dân địa phương, liên tục triển khai nhiều 
sản phẩm dịch vụ cùng những giải pháp 
tài chính mang lại hiệu quả thiết thực cho 
khách hàng. Song song đó, Ngân hàng 
luôn bám sát tình hình kinh tế, chủ động 
tiếp cận với những mô hình sản xuất tiêu 
biểu, hiệu quả cao đồng thời đẩy mạnh 
thực hiện công tác tư vấn cho người dân, 
tạo điều kiện để người dân vay vốn, mở 
rộng quy mô sản xuất. 

Khách hàng tìm đến Kienlongbank Rạch 
Giá để vay vốn không chỉ vì lãi suất hợp lý, 
thủ tục nhanh gọn mà hơn hết là sự tận 
tâm, chu đáo của Kienlongbank Rạch Giá 
dành cho khách hàng. Anh Thanh chia sẻ 
thêm: “Kienlongbank đã hỗ trợ rất tốt cho 

khách hàng, hồ sơ thủ tục vay vốn đơn giản, 
nhanh gọn. Điều để tôi gắn bó với Ngân 
hàng trong suốt ngần ấy năm đó chính là 
sự an toàn, cảm giác tin tưởng mà các anh, 
chị, em nhân viên Kienlongbank mang đến 
cho tôi. Và chắc chắn, trong thời gian tới, 
tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Ngân hàng và giới 
thiệu về Ngân hàng nhiều hơn nữa đến bạn 
bè, người thân. Sắp tới là sinh nhật 24 năm 
của Ngân hàng, tôi chúc Ngân hàng ngày 
càng phát triển, luôn là điểm đến tin cậy 
của khách hàng trên mọi miền đất nước”.

Nhìn thấy sự thành công và niềm hạnh 
phúc qua ánh mắt nụ cười của anh Thanh 
khi nói về thành quả lao động của gia 
đình cùng những nhận xét chân thành 
mà anh dành cho Kienlongbank, chúng 
tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng và 
ý nghĩa trong việc tư vấn khách hàng sử 
dụng vốn đúng mục đích cũng như chủ 
động tạo điều kiện cho khách hàng vay 
vốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực 
nông nghiệp chất lượng cao. 

Chúc cho gia đình anh Thanh sức khỏe, 
thành công cùng với mô hình kinh doanh 
nuôi tôm thẻ chân trắng. Kienlongbank 
sẽ luôn là bạn đồng hành cùng khách 
hàng, chia sẻ khó khăn, chia sẻ nguồn 
vốn, chia sẻ kinh nghiệm để giúp khách 
hàng hướng tới thành công. 

Kienlongbank Rạch Giá thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
công nghiệp của khách hàng Thái Văn Thanh
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Kiên Giang là tỉnh ven biển có diện tích lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông 
Cửu Long, với đường bờ biển dài gồm nhiều đảo, quần đảo phân bố trên 
vùng biển Tây Nam của tổ quốc. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho tỉnh 
Kiên Giang những danh lam thắng cảnh đặc sắc, tươi đẹp cùng những 
công trình kiến trúc đặc trưng, cảnh đẹp của Kiên Giang từng được ca ngợi 

qua tác phẩm Hà Tiên Thập Vịnh.

Thành phố Rạch Giá
Rạch Giá là một trong 04 vùng du lịch trọng điểm 
của tỉnh Kiên Giang. Nơi này nổi tiếng bởi sự sầm 
uất của hoạt động thương mại, nhất là tại khu vực 
đô thị lấn biển. Những điểm tham quan nổi tiếng 
mà du khách không thể bỏ qua khi đến đây: Cổng 
Tam Quan, Chùa Tam Bảo, Đền thờ Nguyễn Trung 
Trực, bến tàu Rạch Giá, …. Đặc biệt, khi quan sát 
Rạch Giá từ trên cao vào ban đêm, du khách dễ bị 
cuốn hút bởi nét đẹp huyền ảo của thành phố lung 
linh ánh đèn.  

Thành phố Hà Tiên
Hà Tiên là thành phố trẻ trực thuộc tỉnh Kiên  
Giang, được công nhận vào tháng 11/2018. Từ xa 
xưa, Hà Tiên là vùng đất nổi tiếng hấp dẫn du khách 
khi khoác lên mình một vẻ đẹp nên thơ, hữu tình 
với nhiều danh lam thắng cảnh. Hà Tiên là nơi hội 
tụ cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ đầy quyến rũ: 
có hang sâu, động hiểm, nhiều đảo đá trên biển, 
có sông, hồ, chùa, lăng tẩm và nhiều bãi tắm đẹp. 
Những điểm tham quan hấp dẫn mang dấu ấn nơi 
đây có thể kể đến: Thạch Động, Núi đá dựng, Mũi 
Nai, Hang động Mo So, Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, khu 
đền thờ và Lăng dòng họ Mạc,...

Xây dựng, đi lên và trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống văn hoá nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 
sau 24 năm, Kienlongbank đã phát triển mạng lưới hoạt động với hệ thống 17 điểm giao dịch tại các huyện thị trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang như: Tp. Rạch Giá, Tp. Hà Tiên, An Biên, An Minh, Phú Quốc, Giồng Riềng, Gò Quao, Kiên Lương, Tân 
Hiệp, Tân Thành, Vĩnh Thuận, Rạch Sỏi. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, trong tương lai không xa, Kienlongbank phấn 
đấu trở thành một trong những thương hiệu ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, thực hiện tốt sứ mệnh  
“Sẵn lòng chia sẻ”, mang đến cho khách hàng địa phương và các khu vực lân cận những giải pháp tài chính tối ưu. 

Tam Giang - Phòng Marketing (tổng hợp)

Huyện Phú Quốc 
Phú Quốc được mệnh danh là “đảo ngọc”, thiên đường biển xanh cát 
trắng nắng vàng với những bãi biển đẹp. Đảo Ngọc Phú Quốc là hòn 
đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo 
tại tỉnh Kiên Giang. Nước biển trong vắt, sóng vỗ êm đềm cùng nhiều hải 
sản độc đáo chính là lợi thế tuyệt vời của du lịch Phú Quốc. Nơi đây còn 
có không khí trong lành và rất nhiều những hoạt động vui chơi, giải trí 
dành cho mọi lứa tuổi. Đến Phú Quốc, du khách có thể ghé thăm Vườn 
tiêu Khu Tượng, Mũi Gành Dầu, ngắm hoàng hôn trên Dinh Cậu, Hòn 
Thơm, Suối Tranh, Suối Đá Bàn, Suối Đá Ngọn, Bãi Trường, Làng Chài Hàm 
Ninh, Nhà thùng sản xuất nước mắm, quần đảo An Thới, Hòn Móng, Hòn 
Gầm Gì,...

Huyện Kiên Hải
Kiên Hải là một huyện đảo của tỉnh Kiên Giang nằm ngoài khơi vùng biển 
Tây Nam Việt Nam. Nằm ở tận cùng phương nam của Tổ quốc, nhưng vẻ 
đẹp của Kiên Hải lại gợi nhắc nét đẹp quý phái của vùng đất phía bắc 
như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hay Tràng An (Ninh Bình). Kiên Hải còn 
có nét đẹp thanh thoát như Nha Trang, Phan Thiết với Bãi Cây Mến, Bãi 
Bàng, Bãi Chén, Bãi Ngự… Nét hoang sơ nhưng đầy quyến rũ của các 
hòn Củ Tron, Dầu, Mấu, Hai Bờ Đập… hay những gam màu huyền ảo, 
phảng phất nét tâm linh của đỉnh Ma Thiên Lãnh, miếu Bà Cô Ba… sẽ 
là khó cưỡng với những ai từng một lần đặt chân đến Kiên Hải. Đặc biệt 
ở Kiên Hải còn có đảo Nam Du - nơi được mệnh danh là Thiên đường 
Maldives của Việt Nam .

• Bộ phận Dịch vụ Khách hàng Kienlongbank

Khách hàng: Hiện tại tôi có vay tại Kienlongbank An 
Giang và thế chấp bằng căn nhà của tôi. Tôi có thể 
vay thêm tại Kienlongbank Vĩnh Long  hay không?
Kienlongbank: Khách hàng không thể vay vốn đồng 
thời tại 02 Chi nhánh của Kienlongbank. Lý do: 
Kienlongbank quản lý khách hàng vay vốn tập trung, 
để xếp hạng tín dụng khách hàng. Khách hàng đang 
có dư nợ và tài sản thế chấp tại Kienlongbank An 
Giang, nếu muốn vay thêm thì có thể tiếp tục vay tại 
Kienlongbank An Giang hoặc khách hàng phải tất toán 
hết công nợ và giải chấp tài sản tại Kienlongbank An 
Giang để được vay vốn tại Kienlongbank Vĩnh Long.

Khách hàng: Tôi muốn vay khoảng 500 triệu để kinh 
doanh và thế chấp bằng tài sản của bố mẹ tôi thì có 
được không?
Kienlongbank: Khách hàng muốn vay 500 triệu để 
kinh doanh và thế chấp bằng tài sản của bố mẹ thì cần 
phải có xác nhận của bố mẹ khách hàng (bên thứ 3). 
Ngân hàng sẽ cử cán bộ tín dụng đến làm việc trực 
tiếp và hướng dẫn với bên thứ 3 để xác minh về sở hữu 
tài sản bảo đảm, sự tự nguyện trong việc bảo lãnh, mối 
quan hệ giữa bên thứ 3 và khách hàng, … Khi làm các 
thủ tục cho vay, bên thứ 03 sẽ ký tên trên tất cả các 
giấy tờ có liên quan đến món vay theo quy định.

Khách hàng: Tôi muốn vay vốn để mua xe ô tô bằng 
hình thức thế chấp chiếc xe của tôi. Tôi có thể vay 
được bao nhiêu phần trăm trên giá trị xe và thời gian 
trả nợ?
Kienlongbank: Tùy vào từng dòng xe, khách hàng chỉ 
cần có vốn tự có, tối thiểu từ 20% đến 30% giá trị xe do 
Kienlongbank thẩm định và thế chấp chính chiếc xe ô 
tô dự định mua mới 100%, khách hàng sẽ được 
Kienlongbank cho vay tối đa 70% đến 80% giá trị xe ô 
tô theo hợp đồng mua bán và hóa đơn bán xe đã bao 
gồm VAT (thuế giá trị gia tăng). Thời hạn trả nợ tối đa 
84 tháng.

Khách hàng: Tôi có cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi/ sổ tiết 
kiệm (gọi tắt là giấy tờ có giá - GTCG) do Kienlongbank phát 
hành thì có thể cầm cố để vay được không? Và số tiền vay tối đa 
là bao nhiêu?
Kienlongbank: Khách hàng có thể cầm cố GTCG để vay vốn tại 
Kienlongbank (ngoại trừ cổ phiếu, trái phiếu của Kienlongbank). 
Tùy theo loại GTCG, khách hàng được vay tối đa lên đến 100% trị 
giá tài sản cầm cố.

Khách hàng: Tôi muốn biết thủ tục cho vay trả góp ngày của 
Kienlongbank?
Kienlongbank: Thủ tục bao gồm:
- Giấy đề nghị vay vốn trả góp ngày;
- Đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú/ tạm trú;
- Bản sao các giấy tờ pháp lý: Sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu của người vay và người liên đới trách 
nhiệm; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và/ hoặc quyền sử 
dụng hợp pháp đối với tài sản bảo đảm.

Khách hàng: Nếu tôi vay một khoản vay mà tôi trả nợ gốc + lãi 
trước hạn thì có bị ảnh hưởng gì  không? 
Kienlongbank: Trường hợp khách hàng trả nợ gốc + lãi trước 
hạn thì sẽ không bị tiền phạt trả nợ trước hạn (ngoại trừ những 
khoản vay thuộc các chương trình ưu đãi có quy định phạt trả 
nợ trước hạn, hoặc khách hàng được ưu đãi lãi suất khi vay vốn 
tại Kienlongbank).

Khách hàng: Vay vốn tại Kienlongbank có tốn phí không?
Kienlongbank: 
- Trường hợp vay tín chấp: Khách hàng không tốn bất kỳ khoản 
phí nào.
- Trường hợp vay có tài sản bảo đảm, khách hàng chỉ cần nộp 
một số khoản phí như: Phí định giá tài sản (nếu thực hiện bởi 
công ty định giá bất động sản thứ ba), phí công chứng và đăng 
ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nhà nước. 
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Bạn đọc hỏi - kienlongbank trả lời

 SẢN PHẨM DỊCH VỤ 
CHO VAY CỦA KIENLONGBANK

Bộ phận Dịch vụ khách hàng

www.kienlongbank.com 41KIENLONGBANK - Số 57 - 201940



 Lê Huỳnh Mai Hương  
Phòng Hành chánh -  Quản trị

1

3
2

Môi trường là nguồn sống của nhân loại. Thế nhưng khi xã hội ngày càng phát 
triển, việc biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang là một vấn nạn lớn của 
toàn cầu. Cách duy nhất để thay đổi hiện trạng này, chúng ta phải có ý thức và 
cùng chung tay thay đổi trong việc thực hiện lối sống xanh mọi lúc mọi nơi. Đây 
không những là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình mà là của toàn xã hội.  
Bảo vệ môi trường đồng nghĩa với việc bảo vệ sự sống.

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, thực hiện lối 
sống xanh của xã hội, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV, CTV 
Kienlongbank đã và đang cùng nhau tích cực xây dựng “Môi 
trường xanh” bằng nhiều hình thức khác nhau.      

NÓI KHÔNG với thuốc lá tại văn phòng, không vứt rác bừa bãi, luôn 
giữ gìn vệ sinh chung, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc, trồng 
và chăm sóc cây xanh, giúp bầu không khí trong lành góp phần giảm 
căng thẳng mệt mỏi, cải thiện sức khỏe tinh thần, đem lại kết quả tốt 
hơn nữa trong công việc.

Tái chế những chai, lọ nhựa, ống hút nhựa còn lại thành những 
bình cắm hoa, lọ cắm bút vừa tô điểm đẹp cho không gian vừa 
thân thiện với môi trường. 

Hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa,  
Kienlongbank thay thế tất cả ly nhựa, chai nhựa, ống hút nhựa…
bằng những chai lọ, ly, bình làm bằng thủy tinh, inox, tre, giấy…. 
Lựa chọn chất liệu thân thiện với môi trường như sành, sứ, inox 
để sản xuất quà tặng tri ân khách hàng.

5
4

6 7
“Hành động nhỏ - Mang ý nghĩa lớn”, mỗi thành viên 
Kienlongbank hãy là một viên gạch hồng chung tay 
góp phần bảo vệ môi trường, cùng nhau SỐNG XANH, 
xây dựng Kienlongbank ngày càng văn minh, hiện đại 
và phát triển bền vững.

“Sống xanh – Kienlongbank”  - CBNV Kienlongbank cùng nhau: 
“Tiết kiệm điện - Tiết kiệm nước - Tiết kiệm giấy”  - “Tắt khi 
không sử dụng – Sử dụng đúng lúc, đúng nơi”,  “Tái sử dụng 
khi còn sử dụng được”. 

NÓI KHÔNG với việc sử dụng túi nylon: Kienlongbank đã thay 
túi nylon bằng túi vải không dệt trong việc sử dụng làm quà 
tặng, giao dịch với khách hàng. Tính năng của túi vải tái sử 
dụng được lâu hơn, đặc biệt thời gian phân hủy nhanh hơn túi 
nylon, vừa bảo vệ môi trường vừa tạo sự độc đáo cho thương 
hiệu của Kienlongbank.

Bếp ăn tập thể thay cho những buổi cơm 
hộp/giấy: Kienlongbank không cho phép ăn 
uống tại nơi làm việc và quy định những vị 
trí để ăn uống. Đối với các đơn vị có không 
gian sinh hoạt tập thể, Kienlongbank tổ 
chức bếp ăn tập thể, thuê ngoài để nấu ăn 
và cung cấp những suất ăn văn phòng đảm 
bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng cho nhân viên.

CBNV trên toàn hệ thống tích cực 
tham gia các hoạt động bảo vệ môi 
trường do cơ quan ban ngành tại các 
địa phương tổ chức như: chương trình 
“Ngày vì môi trường Phú Quốc”, ...
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Sản phẩm của Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao
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KẾT QUẢKẾT QUẢ
Ô C HTHỬ TÀI ĐOÁN 

Chúc mừng các độc giả
Đã đoán đúng ô chữ trong Bản tin số 56, phát hành tháng 7/2019.
Kienlongbank sẽ trao quà tặng thông qua CN/PGD trong thời gian sớm nhất. 

1. Huỳnh Ngọc Hân
Giao dịch viên Kienlongbank Càng Long (Trà Vinh)

2. Dương Ngọc Xuyến
Nhân viên Thủ quỹ Kienlongbank Tân Sơn Nhì (Sài Gòn)

3. Nguyễn Trần Huy Hoàng
Khách hàng Kienlongbank Cần Thơ

KẾT QUẢ Ô CHỮ:
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* Thời gian ưu đãi có thể kết thúc trước thời hạn theo thông báo của đối tác Visa/JCB

ATM KIENLONGBANK KIENLONGBANK

Platinum

KIENLONGBANK

Xài thẻXài thẻ
ƯU ĐÃIƯU ĐÃI

NGẬP TRÀN

19 An Thượng 3, Bắc Mỹ Phú,
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Đến 08/09/2020

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank JCB

www.haiconbo.com
Đến 15/12/2019

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank JCB

www.limoncellovn.com
Đến 26/07/2020

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank JCB

www.mochisweets.com.vn/vi/
Đến 15/01/2020

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank JCB
www.nhahangmonhue.vn
Đến 31/12/2019

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank Visa

www.dairyqueen.com.vn
Đến 15/01/2020

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank Visa
www.grab.com/vn/
Đến 15/01/2020

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank Visa
www.shopee.vn
Đến 15/01/2020

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank Visa

50k
Giảm

10%
Giảm

30k
Giảm30k

Giảm

10%
Giảm

30k
Giảm

10%
Giảm

10%
Giảm

www.kienlongbank.com
Đến 31/12/2019

* Áp dụng cho thẻ Kienlongbank JCB Platinum

ISSUN BOUSHI
Miễn phí     03 phòng chờ tại Việt Nam

55 phòng chờ tại nước ngoài

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

ĐẶC QUYỀN PHÒNG CHỜ SÂN BAY
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Từ ngày 01/10/2019 đến 31/12/2019

Dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy

313 GIẢI THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ TỶ VND2,7

NHÂN ĐÔI TÀI LỘC
GỬI TIỀN KIÊN LONG

300.000.000 VND

50.000.000 VND

10.000.000 VND

10.000.000 VND

300.000.000 VND

20.000.000 VND

50.000.000 VND

20.000.000 VND

www.kienlongbank.com1900 6929NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

BAN CỐ VẤN
Hội Đồng Quản Trị
Ban Điều Hành

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 
Trần Tuấn Anh - Trưởng ban biên tập

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Bảo Châu - Phó ban biên tập
Nguyễn Thị Bích Liên - Phụ trách nội dung

BAN BIÊN TẬP
Mỹ Thành
Tam Giang
Thu Hằng

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
Trần Lam
Nguyễn Thảo
Việt An

MỌI THƯ TỪ, BÀI CỘNG TÁC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Phòng Marketing
Điện thoại: (028) 3997 5779 (Số nội bộ: 609)
Email: banbientap@kienlongbank.com

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

NHÀ IN
Công ty TNHH Tân Á Châu
118 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12




