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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.

70 năm khẳng �ịnh vị thế

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 70 năm thành 
lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), ngành Ngân 
hàng Việt Nam với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, 
năng động, sáng tạo, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử 
đáng tự hào trên chặng đường phát triển và hội nhập, xứng 
đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao phó.

Đây cũng là dịp để toàn thể cán bộ và người lao động ngành 
Ngân hàng qua các thời kỳ nhìn lại những bước đường đã qua, 
ôn lại truyền thống hào hùng của Ngành, tự hào và tôn vinh 
những thành tựu nổi bật trong hoạt động ngân hàng qua 
từng thời kỳ lịch sử và cùng nhìn về tương lai.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống Ngân 
hàng Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào 
công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngành 
Ngân hàng đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện, khẳng định 
được vị thế, vai trò quan trọng trong nền kinh tế. 

Chính sách tiền tệ, tín dụng, tỷ giá được điều hành chủ động, 
linh hoạt, nhất quán với mục tiêu kiểm soát lạm phát, tháo gỡ 
khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế. Hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được 
củng cố, phát triển và đang được cơ cấu lại theo đúng mục 
tiêu và lộ trình đề ra; công tác thanh toán, cải cách hành chính 
và hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp 
tục đạt được kết quả tích cực.

Với ý thức đầy đủ về thành tựu trong 70 năm qua và nhiệm vụ 
trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
trong ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao phó, kế tục xứng đáng truyền thống của Ngành, tiếp 
tục ghi thêm những trang sử vẻ vang, góp phần cùng đất 
nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”.

Nhiều hoạt �ộng ý nghĩa dành cho các “công dân ngành ngân 

hàng”

Để chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 
(6/5/1951 - 6/5/2021), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính 
thức công bố biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh 70 năm 

Phòng Marketing (tổng hợp)

Khẳng định vị thế trong xây dựng & phát triển kinh tế đất nước

Ngân hàng Việt Nam với sự độc đáo, khác biệt và chuyển 
tải thông điệp Ngành. 

Ngoài ra, dịp này, nhiều cuộc thi cũng đã được triển khai 
trên toàn quốc như: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã 
phát động cuộc thi viết chào mừng kỷ niệm 70 năm thành 
lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021); Tạp chí Thị 
trường Tài chính Tiền tệ (Cơ quan Ngôn luận của Hiệp hội 
Ngân hàng Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Phát triển UB Việt Nam (Thành viên Hiệp hội Ngân 
hàng Việt Nam) phối hợp tổ chức Cuộc thi viết “Ngân 
hàng tôi yêu”.

Các cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động đã và đang công tác tại các đơn vị 
và các tổ chức tín dụng thuộc ngành Ngân hàng, gồm cả 
các cán bộ nghỉ hưu tham gia. Với tinh thần hưởng ứng 
cuộc thi nói riêng và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập 
Ngân hàng Việt Nam nói chung, Kienlongbank được đánh 
giá là Ngân hàng có số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi 
viết “Ngân hàng tôi yêu” nhiều nhất. Điều này đã thể hiện 
được tinh thần và sự yêu mến của CBNV, không chỉ đối với 
Kienlongbank mà còn đối với ngành Ngân hàng, công 
việc mà các thành viên đang gắn bó và nỗ lực mỗi ngày. 

Các hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành 
lập Ngân hàng Việt Nam đã xây dựng được một sân chơi 
gắn kết và chia sẻ trong ngành Ngân hàng, cuộc thi góp 
phần lan tỏa tình cảm và niềm tự hào “là một công dân 
Ngân hàng”. Đồng thời, đây là dịp để các cán bộ, nhân 
viên ngân hàng chia sẻ những kinh nghiệm, tình cảm 
trong công tác, là cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ 
ngân hàng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngành 
Ngân hàng đến với đông đảo công chúng trên cả nước.

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh �ã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền 

thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay, mở ra một trang sử mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 

vẻ vang của ngành Ngân hàng Việt Nam. Nhìn lại chặng �ường 70 năm �ã �i qua, ngành Ngân hàng Việt Nam 

có quyền tự hào và phấn khởi về những thành tích �ã �ạt �ược, �óng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng 

và phát triển �ất nước.
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Nguyễn Hữu Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Xu hướng chuyển đổi số trong 
ngành ngân hàng ở Việt Nam
Việt Nam đang chứng kiến tác động mạnh mẽ của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 - làn sóng làm thay đổi toàn 
diện cách thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ của tất cả các 
ngành nghề nói chung và lĩnh vực tài chính - ngân hàng nói 
riêng. Trong bối cảnh đó, yêu cầu chuyển đổi sang mô hình 
kinh doanh nền tảng số là nhu cầu tất yếu, giúp các ngân 
hàng vượt lên thách thức, tạo lợi thế cạnh tranh, chủ động 
thích ứng và phát triển bền vững.

Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” của Chính phủ cũng đã nêu rõ, một 
trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng 
ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số trước tiên là 
ngành tài chính - ngân hàng.

Chuyển đổi số trong ngân hàng là việc tích hợp số hóa và 

Kienlongbank và các dự án 
tiêu biểu thực hiện mục tiêu 
chuyển đổi số

Kienlongbank và các dự án 
tiêu biểu thực hiện mục tiêu 
chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu trong 
xu thế phát triển hiện nay, trong giai đoạn này, 
Kienlongbank đã đề ra nhiều dự án và các giải pháp 
để đẩy mạnh phát triển ngân hàng số. 

công nghệ số vào mọi lĩnh vực ngân hàng, cho phép tạo 
mới – hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và 
trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu 
thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng. 
Chuyển đổi số giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí và hợp lý 
hóa các quy trình hoạt động. Sự tích hợp này cũng giúp 
cho khách hàng có những trải nghiệm dễ dàng và hấp dẫn 
hơn.

PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
giá (Bộ Tài chính) cho rằng số hóa là xu thế tất yếu, là cuộc 
chiến "sống còn" của ngành ngân hàng và bối cảnh dịch 
COVID-19 đã góp phần cộng hưởng, đẩy nhanh quá trình 
này. Phát triển ngân hàng số dường như là con đường tất 
yếu phải đi của các ngân hàng Việt Nam, là "cuộc đua" 
không có điểm dừng, thậm chí là cuộc chiến "sống còn" 
nếu không muốn thất bại.

Các dự án tiêu biểu thực hiện 
mục tiêu chuyển đổi số của 
Kienlongbank 
Xác định tầm quan trọng của chuyển đối số trong hoạt 
động ngân hàng, Hội đồng Quản trị Kienlongbank đã 
định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 
năm 2021 chính là phát triển ngân hàng số. Theo đó, 
Kienlongbank sẽ tiến hành quá trình đổi mới mô hình 
kinh doanh từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh 
ngân hàng số với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 
nhằm bắt kịp những thay đổi về xu hướng, hành vi tiêu 
dùng của khách hàng.

Việc chuyển đổi số cho Ngân hàng Kiên Long sẽ được 
thực hiện trên 04 trụ cột chính:

Nâng cao trải nghiệm khách hàng
Tự động hóa quy trình
Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
Đảm bảo an ninh bảo mật

Kienlongbank cũng đã tập trung nguồn lực để đẩy 
nhanh chuyển đổi số thông qua 7 dự án tiêu biểu: Dự án 
Chuyển đổi Core banking; Dự án Phòng giao dịch số kiểu 
mẫu Digital branches (STM/CDM); Dự án Xây dựng 
Mobile app; Dự án phê duyệt tín dụng ILOS; Dự án ITSM; 
Dự án Chuẩn hóa hệ thống công nghệ thông tin tại các 
đơn vị kinh doanh và Dự án Xây dựng trung tâm dữ liệu 
phía Bắc. Theo lộ trình được đưa ra, hầu hết các dự án này 
sẽ được hoàn thiện muộn nhất vào tháng 12 năm nay. 
Duy chỉ có dự án phòng giao dịch kiểu mẫu Digital 
Branches được chia thành nhiều giai đoạn trong đó năm 
2021 sẽ triển khai Giai đoạn 1 (30/4/2021) và Giai đoạn 2 
(30/12/2021).

Trước đó, Kienlongbank đã triển khai chuyển đổi mô hình 
khối Công nghệ của ngân hàng, bổ sung nguồn nhân lực 
để vận hành và triển khai các hệ thống công nghệ mới, đặc 
biệt là các giải pháp phục vụ ngân hàng số. Đến thời điểm 
hiện tại, Kienlongbank đã bước đầu xây dựng Phòng giao 
dịch số và Mobile app. Mobile app của Kienlongbank tích 
hợp Soft OTP và eKyc, bổ sung nhiều tính năng mới, nâng 
cao trải nghiệm cho khách hàng. 

Phòng giao dịch Digital branches đã cơ bản được hoàn 
thiện theo lộ trình giai đoạn 1: Hiện đại hóa các phòng giao 
dịch của Kienlongbank theo nhận diện thương hiệu mới, 
đưa các thiết bị CDM/STM vào vận hành thực tế, thực hiện 
các giao dịch cơ bản trên ATM và giao dịch nộp tiền. Các 
giai đoạn tiếp theo vẫn đang được Kienlongbank tích cực 
triển khai để sớm đi vào hoạt động hoàn chỉnh. 

Đối với các dự án còn lại, Kienlongbank cũng đã đề ra các 
giải pháp để đẩy mạnh quá trình triển khai, đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, xu hướng phát triển 
công nghệ, trong đó: hoàn thành việc chuyển đổi Core 
banking và các hệ thống ứng dụng quan trọng; tăng 
cường ứng dụng rộng rãi các công nghệ chủ chốt, đặc 
trưng của Cách mạng Công nghiệp 4.0; xây dựng trung 
tâm dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
và các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh bảo 
mật; chuẩn hóa, tự động hóa các hoạt động, nghiệp vụ 
ngân hàng…

Với tiềm lực về cơ sở vật chất, con người, trên cơ sở ứng 
dụng các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 một 
cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Kienlongbank sẽ sớm 
đạt được những thành công trên con đường chuyển đổi 
số, phấn đấu thuộc top những ngân hàng số uy tín, hiện 
đại nhất Việt Nam và khu vực.
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KIENLONGBANK - HOA TRUNG
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 

Công ty TNHH Vận tải và Du 
lịch Hoa Trung hoạt động 
trong lĩnh vực cho thuê xe 

ô tô du lịch, có trụ sở tại địa chỉ tại Số 
1 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
Nắm bắt xu hướng của thị trường, nhu 
cầu thuê xe ô tô cho những chuyến 
tham quan du lịch của người dân ngày 
càng cao, công ty Hoa Trung đã đầu 
tư và đưa vào thị trường hàng loạt các 
mẫu xe đời mới từ 4 - 47 chỗ. Tất cả các 
phương tiện Hoa Trung cung cấp đều là 
các dòng xe hiện đại, được trang bị đầy 
đủ các tiện nghi (máy lạnh, đầu karaoke, 
tivi, micro), cùng dịch vụ phí bảo hiểm 
cho hành khách.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành 
lập, khi thị trường vận tải tại Hải Phòng 
đang phát triển mạnh ở mảng xe  
container chở hàng và các dịch vụ  
logistics… thì việc đầu tư vào thị trường 
xe du lịch loại lớn là bước đi nhiều đột 
phá của đơn vị. Sau nhiều lần tìm kiếm 
các ngân hàng để trình bày phương án 
và nhu cầu vay vốn, Công ty đã được 
gặp Ban giám đốc của Kienlongbank 

Thành lập từ năm 1996, qua 5 năm hoạt động, Công ty TNHH 
Vận tải và Du lịch Hoa Trung đã trở thành một trong những 
đơn vị vận tải nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của khách 
hàng địa phương.

- Chi nhánh Hải Phòng. Dưới sự tư vấn 
và hỗ trợ từ Ngân hàng, Hoa Trung đã 
thành công bước đầu trong việc khai 
thác 4 xe du lịch loại lớn (47 chỗ). Với 
vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng và 
được Kienlongbank hỗ trợ trong thời 
gian qua, tình hình kinh doanh của 
Công ty đã đạt được những thành công 
nhất định. Hiện tại, Hoa Trung sở hữu 15 
chiếc xe du lịch, trong đó 9 xe 47 chỗ, 3 
xe 29 chỗ và 3 xe 4-5 chỗ. Doanh thu, lợi 
nhuận hàng năm tăng trưởng ổn định 
và mang lại công ăn việc làm cho đội 
ngũ gần 30 nhân viên.

Sau gần 5 năm hợp tác, ngoài những 
cam kết về tài chính mà Kienlongbank 
đã mang lại, Công ty rất trân trọng và 
đánh giá cao sự hỗ trợ rất nhiệt tình 
từ cán bộ nhân viên Kienlongbank 
Hải Phòng. Công ty sẽ tiếp tục gắn bó 
và luôn là khách hàng thân thiết của  
Kienlongbank. Trong thời gian tới, Công 
ty hi vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa 
sự hỗ trợ từ Ngân hàng, đẩy mạnh hơn 
nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 
hai bên.

Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hoa Trung

Được thành lập từ năm 2008, qua hơn 
13 năm hoạt động, Kienlongbank Hải 
Phòng đã và đang từng bước trở thành 
điểm đến tin cậy của khách hàng trên 
địa bàn tỉnh. Không chỉ mang đến các 
giải pháp tài chính linh hoạt, hiệu quả 
cho khách hàng cá nhân, Đơn vị còn 
mạnh dạn tiếp thêm nguồn vốn cho 
các doanh nghiệp mở rộng sản xuất 
kinh doanh, phát triển kinh tế.

1. Kienlongbank Hải Phòng
Địa chỉ: 87 Tô Hiệu, P. Trại Cau,  
Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 361 1245

2. Kienlongbank Lạch Tray
Địa chỉ: 227 Lạch Tray, P. Đằng Giang,  
Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 384 5968

4. Kienlongbank Trần Nguyên Hãn
Địa chỉ: 167E Trần Nguyên Hãn, P. Trần 
Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 371 9358

3. Kienlongbank Ngô Quyền
Địa chỉ: 263 Đà Nẵng, P. Cầu Tre,  
Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 356 8406

5. Kienlongbank Kiến An
Địa chỉ: 25 Trần Nhân Tông, P. Quán Trữ,  
Q. Kiến An, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 354 5959

Tại Hải Phòng, Kienlongbank hiện có 05 
địa điểm giao dịch:

Ban Giám đốc Kienlongbank Hải Phòng chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc Công ty Hoa Trung

NỘP TIỀN MẶT

GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG
Lần �ầu ra mắt tại Kienlongbank

www.kienlongbank.com 2322
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ĐẶC QUYỀN
PHÒNG CHỜ SÂN BAY

ĐẶC QUYỀN
SÂN GOLF

FREE:
» Sử dụng phòng chờ tại
Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng
» 01 người đi kèm

Giảm 60% phí ra sân

Đến 30/11/2021 
0919 553 003

Đến 30/11/2021 
0919 553 003

cùng thẻ KIENLONGBANK

Ưu đãi liền tay
tận hưởng mỗi ngày

Thẻ Kienlongbank JCB Platinum

Lãi suất

TRẢ GÓP

Ẩm thực

Du lịch

Sức khỏe dịch vụ Làm đẹp

Giảm 10%
Đến 31/10/2021

Giảm 20%
Đến 31/12/2021

Giảm 10%
Đến 31/12/2021

Giảm 10%
Đến 31/12/2021

Giảm 30%
Đến 31/12/2021

Giảm 7%
Đến 31/12/2021

Hoàn 6-10%
Đến 31/12/2021

Giảm 20%
Đến 31/12/2021

Giảm đến 50.000VNĐ
Đến 20/10/2021

Giảm đến 50%
Đến 20/10/2021

Giảm 200.000VNĐ
thứ 2&5 hàng tuần 

Đến 01/7/2021

Tiêu
dùng

thông
minh

Tiêu
dùng

thông
minh

Tiêu
dùng

thông
minh

Chuyê
n m

ục

Là khách hàng thông thái, bạn không nên bỏ qua hàng 
loạt những tính năng, tiện ích và ưu đãi từ những sản 
phẩm, dịch vụ của Kienlongbank, bao gồm: được tự do 
chọn tài khoản số đẹp, miễn phí phát hành thẻ ATM, thẻ 
tín dụng, dễ dàng sử dụng các dịch vụ thanh toán online, 
thanh toán QR Pay, chuyển khoản, thông qua ngân hàng 
điện tử, gửi tiền trực tuyến nhanh chóng, bảo mật,… 
Ngoài ra, bạn còn nhận được nhiều ưu đãi khi thanh toán 
tại các điểm giao dịch bằng thẻ tín dụng và thẻ thanh toán 
nội địa của Kienlongbank. 

Có rất nhiều sản phẩm, dịch vụ cùng hàng loạt ưu đãi để 
bạn dễ dàng lựa chọn. Vì vậy, bạn hãy đến ngay điểm giao 
dịch gần nhất của Kienlongbank hoặc gọi điện Hotline 
19006929 để được tư vấn.

Vân tay

Thẻ tín dụng

QR Pay

1900 6929               www.kienlongbank.com

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
KIENLONGBANK

Miễn phí rút tiền
ATM toàn quốc

 An toàn
Tiện ích vượt trội

Thanh toán không tiếp xúc Contactless
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Lợi dụng tâm lý người dân có nhu cầu vay cấp bách không cần thế chấp tài sản, 
thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên tín dụng, 
nhân viên chăm sóc khách hàng của các ngân hàng tiếp cận khách hàng để chào 
mời các khoản vay được quảng cáo: lãi suất thấp, thủ tục dễ dàng, giải ngân 
nhanh chóng. 

Bùi Thị Kim Ngân
Nhân viên Dịch vụ khách hàng - Trung tâm Dịch vụ khách hàng

 với những chiêu thức

lừa đảo vay tiền

01

03

05

04

02

Gọi điện thoại, nhắn tin 
cho khách hàng qua 
Facebook, Zalo…, giả 
danh nhân viên ngân 
hàng giới thiệu các loại 
hình cho vay. 

Giả mạo hợp đồng vay tiền của ngân 
hàng với lãi suất thấp. Khách hàng sẽ 
được yêu cầu thanh toán theo dạng 
COD (giao hàng thu tiền) thông qua 
shipper (người giao hàng), bưu điện 
với chi phí 1,5 - 2,5 triệu đồng để 
nhận hợp đồng vay.

Giả mạo cán bộ tín dụng/cán bộ thẩm định của ngân 
hàng, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin CMND, 
hộ khẩu qua Zalo/Facebook kèm theo một khoản phí 
ban đầu, sau đó chiếm dụng tiền của khách hàng, thậm 
chí nhiều người được yêu cầu nộp trước một khoản 
tiền trả góp cho kỳ thanh toán đầu tiên. Sau khi nhận 
tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

Ngoài ra, hiện nay trên mạng xã hội và các kênh trực tuyến có cả các đường 
dây cò mồi dẫn dụ những người khác để họ đứng tên làm hồ sơ vay (thường 
những người này có trình độ thấp, điều kiện gia đình khó khăn, cần có một 
khoản tiền nhanh...). Các đối tượng trong đường dây sẽ cho tiền (trả công), 
chỉ dẫn, hướng dẫn những người bị dẫn dụ để làm hồ sơ vay tiền để mua xe 
máy, đồ gia dụng... Họ sẽ bị dính hồ sơ vay thật, nợ thật, nhưng tiền/hàng 
hóa thì bị kẻ xấu chiếm đoạt.

01

KHÔNG CUNG CẤP thông 
tin cá nhân cho người lạ 
dưới bất kỳ hình thức nào 
để tránh bị đánh cắp thông 
tin và sử dụng trái phép.

02

KHÔNG TRUY CẬP và thực hiện giao 
dịch tại các đường link, website 
nhận được qua tin nhắn zalo, 
facebook, điện thoại… mà chưa xác 
minh thông tin nguồn gửi.

03

KHÔNG GIAO DỊCH chuyển 
bất cứ khoản tiền nào, cung 
cấp mật khẩu, mã OTP…cho 
cho bất kỳ ai qua mạng kể 
cả người tự xưng là nhân 
viên ngân hàng.

04

KHÔNG ĐƯA THẺ TÍN DỤNG cho 
người khác sử dụng; tuyệt đối 
không đồng ý để bất cứ ai ký thay 
hồ sơ, giấy tờ dù trong bất kỳ trường 
hợp nào; chủ động thanh lý các thủ 
tục liên quan hợp đồng sau khi kết 
thúc khoản vay.Làm giả CMND/sổ hộ khẩu 

của khách hàng để mở tài 
khoản và làm hồ sơ vay tại 
các công ty tài chính, ngân 
hàng, người bị mất thông 
tin sẽ bị phát sinh dư nợ 
vay, bị nợ xấu mà không 
hay biết.

GIẢ

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến

Để chủ động bảo vệ bản thân, không bị kẻ gian lợi dụng,
khách hàng cần thực hiện những việc sau:

Các kênh giao dịch duy nhất của Kienlongbank:

CẢNH
         GIÁC

CẢNH
         GIÁC

Quy trình vay vốn luôn được Kienlongbank thực hiện rõ ràng, minh bạch. Khách hàng đến Ngân hàng để trực tiếp 
ký hợp đồng vay vốn, giải ngân theo quy định. Các giao dịch liên quan đến khoản vay, hoạt động thanh toán gốc, lãi 
phát sinh từ hợp đồng vay vốn đều được quy định rõ ràng và giao dịch trên tài khoản khách hàng do Kienlongbank 
cung cấp.
Khi Quý khách có nhu cầu vay vốn (vay trả góp ngày, vay phục vụ đời sống, vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn…) 
hoặc phát hiện những đáng ngờ như trên, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 19006929 hoặc bất kỳ CN/PGD 
Kienlongbank trên toàn quốc để được hỗ trợ.
Kienlongbank cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Kienlongbank và rất mong sẽ tiếp tục được phục vụ 
và đồng hành cùng khách hàng trong thời gian tới.

134 Điểm giao dịch Kienlongbank https://www.kienlongbank.com Hotline hỗ trợ 24/7: 
19006929 hoặc028 7309 6929

kienlong@kienlongbank.com
 chamsockhachhang@kienlongbank.com

https://www.facebook.com/
NganhangKienLong

https://zalo.me/
nganhangkienlong

GÓC GÓC 
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Lễ hội Waisak (Lễ Phật Đản), 
Indonesia (ngày 15/5)
Là lễ hội mừng ngày lễ Phật đản (có thể rơi vào những 
ngày khác nhau ở những khu vực khác nhau), được tổ 
chức đặc biệt lớn và hoành tráng ở miền Trung đảo 
Java của Indonesia. 

Hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ 
tại Đền Borobudur - di sản thế giới UNESCO - di tích 
Phật giáo lớn nhất thế giới, để tỏ lòng tôn kính và cầu 
nguyện. Sau khi màn đêm buông xuống, đoàn người 
hành hương và các tu sĩ sẽ thắp nến, rải những bông 
hoa và tụng kinh.

Lễ hội đua ngựa Kentucky Derby, Mỹ (ngày 03/5)
Lễ hội đua ngựa Kentucky Derby tại Mỹ diễn ra khá đặc biệt khi chỉ kéo dài 
trong 2 phút với đường đua dài 1,25 dặm. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên 
vào năm 1875. Thời điểm đó, cuộc đua khai mạc đã có gần 10.000 khán giả 
và tạo tiền đề cho một lễ hội hàng năm hiện đã được công nhận trên toàn 
thế giới với sự tham gia kỷ lục của hơn 170.000 người.

Tham gia lễ hội, bạn còn có thể thưởng thức một đặc sản là rượu Whisky 
lạnh pha với bạc hà để chúc mừng người chiến thắng với sự rực rỡ của 564 
bông hoa hồng đỏ. Chính vì vậy mà lễ hội đua ngựa Kentucky Derby còn 
được biết tới với tên gọi khác là “Cuộc đua của hoa hồng”.

Lễ hội bánh bao Trường Châu, Hong Kong 
(từ ngày 03/5-7/5)
Lễ hội diễn ra tại một đảo nhỏ ở Hong Kong để mừng ngày lễ Phật đản. Du 
khách tới đây sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật dân 
gian đặc sắc, những cuộc diễu hành với múa lân và rồng hay những em bé 
đứng thăng bằng trên những chiếc cột cao. Lễ hội Bánh Bao Trường Châu 
là dịp để người dân Hong Kong bày tỏ lòng biết ơn đối với những vị thần 
đã giúp họ xua đuổi những căn dịch bệnh cướp đi hàng triệu tính mạng.

Tâm điểm chú ý của lễ hội bánh bao, nơi hàng nghìn du khách đổ về 
Trường Châu mỗi năm để tham gia là cuộc thi cướp bánh bao trên tòa tháp 
tre cao 20m vào buổi tối. Đây là một hoạt động trong ngày cuối cùng của 
lễ hội, từng được tạp chí Time của Mỹ xếp vào Top 10 sự kiện địa phương kỳ 
lạ nhất thế giới. 

Lễ hội Cinco de Mayo, Mexico và Mỹ (ngày 5/5)
Lễ kỷ niệm Cinco de Mayo là ngày lễ mừng chiến thắng quân đội Pháp của 
dân quân Mexico vào năm 1862 khi Pháp muốn nhân cơ hội Mexico rơi vào 
nội chiến để thiết lập thống trị tại quốc gia này. Đây là lễ kỷ niệm lớn của 
người dân Mexico, đặc biệt là người dân ở thành phố Puebla.

Vì một số lý do, sau này lễ hội Cinco de Mayo được tổ chức nhiều hơn ở 
Hoa Kỳ. Có thời điểm, Cinco de Mayo được tổ chức rộng rãi ở tất cả Mexico 
và bởi những người Mexico sống ở các vùng lãnh thổ cũ của Mexico như 
Texas và California (hiện nay thuộc Mỹ). Sau một thời gian, nó đã bị bỏ qua 
ở Mexico nhưng lễ kỷ niệm vẫn tiếp tục ở phía bắc biên giới nơi mọi người 
không bao giờ thoát khỏi thói quen nhớ về trận chiến nổi tiếng.

Thật thú vị khi lưu ý rằng bữa tiệc Cinco de Mayo lớn nhất diễn ra ở Los 
Angeles, California. Hàng năm, người dân Los Angeles tổ chức Lễ hội Lễ hội 
de Fiesta Broadway vào ngày 5/5 (hoặc vào Chủ nhật gần nhất). Đó là một 
bữa tiệc lớn với các cuộc diễu hành, thức ăn, khiêu vũ, âm nhạc và nhiều 
hơn nữa với hàng trăm ngàn người tham dự hàng năm.

Lễ hội La Feria de Abril, Tây Ban Nha (từ ngày 5-10/5)
Lễ hội La Feria de Abril hay còn có tên là Lễ hội tháng Tư nhưng thường được tổ chức vào tháng Năm. Lễ hội 
diễn ra ở thành phố Seville, Tây Ban Nha.

Tại đây, một cuộc diễu hành của những người dân địa phương ngồi trên lưng ngựa hoặc trong các cỗ xe, 
những cô gái sẽ diện chiếc váy �amenco, các chàng trai sẽ đội những chiếc mũ sombreros truyền thống và 
mặc bộ đồ traje corto.

Vào ban ngày, du khách sẽ được thưởng thức điệu sevillanas và trình diễn các thể loại âm nhạc truyền thống 
trên các đường phố của khu phố Los Remedios. Buổi tối, mọi người sẽ di chuyển vào một trong hơn 1.000 
casetas (lều tạm thời) tại khu vực diễn ra hội chợ triển lãm để thưởng thức các món khai vị tuyệt hảo như 
tapas (món ăn mặn Tây Ban Nha) và đồ uống rebujito (cocktail truyền thống của hội chợ, được làm từ soda 
và rượu sherry).

Đây là một trong những lễ hội diễu hành voi hoành 
tránh nhất của miền Nam Ấn Độ được bắt đầu vào 
năm 1798, diễn ra tại 10 ngôi đền địa phương nhằm tỏ 
lòng thành kính với thần Shiva. Điểm nhấn chính là 
những chú voi được “trang điểm” kỹ lưỡng với những 
chiếc khăn trùm đầu màu vàng và những đồ trang trí 
sặc sỡ, diễu hành qua những con phố, kết hợp với 
những màn bắn pháo hoa và những tiếng trống, kẻng 
rộn ràng.

Hoàng Thu Hải - Kiểm soát viên giao dịch 
Kienlongbank Trần Nguyên Hãn (tổng hợp)

Những lễ hội đặc sắc
�������������������Ế���Ớ�

Lễ hội Thrissur Po  ram, Ấn Độ (ngày 9/5)o  
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Suy nghĩ tích cực
Ở một thời điểm nào đó, khi đã gắn bó với công việc, 
trong bạn thường xuất hiện nhiều đòi hỏi hơn. Ví dụ, 
bạn muốn được công ty ghi nhận công sức, được 
khen thưởng kịp thời và xứng đáng, được cân nhắc 
lên vị trí cao hơn, được tạo điều kiện làm việc nhiều 
hơn hay bạn mong muốn mình được ưu ái hơn.

Nếu những mong muốn này không được đáp ứng 
hoặc có nhưng không như mong đợi, bạn dễ cảm 
thấy chán. Hậu quả là ngày càng bạn cảm giác chán 
công việc hiện tại, bạn càng làm việc cẩu thả, vội vã 
và mờ nhạt.

Bạn có thể xoay chuyển được tình hình nếu suy nghĩ 
theo chiều hướng tích cực. Bạn có thể nhìn xuống 
thấp hơn để thấy bạn đang có công việc đúng 
chuyên môn mà rất nhiều người ao ước. Bạn có thể 
nhìn ra chung quanh để thấy bạn vẫn được trả lương 
đều đặn và mức lương này có thể không hề thấp. 
Bạn có thể nghĩ đến các yếu tố “được” mà bạn có khi 
làm công việc hiện tại.

Ví dụ, công việc hiện tại cho phép bạn linh hoạt giờ 
giấc, được giao tiếp rộng, đồng nghiệp vui vẻ, môi 
trường làm việc thân thiện, ngành nghề ổn định…

Tự tạo niềm vui
Bạn rất cần tìm niềm vui trong đời sống cá nhân như: 
tham gia thể thao, khiêu vũ, đọc sách, nghe nhạc, 
xem phim hay giao lưu gặp gỡ bạn bè. Hãy suy nghĩ 
nhiều cách khác nhau để cải thiện đời sống tinh 
thần. Một khi tinh thần tốt hơn sẽ giúp cải thiện chất 
lượng công việc hơn rất nhiều. 

Ví dụ, bạn nên thử thay đổi một chút quy trình làm 
việc nhưng vẫn đảm bảo công việc trôi chảy. Bạn 
cũng có thể trao đổi, tìm hiểu thêm những cách 
thức, kinh nghiệm, kiến thức mới khi giải quyết một 
vấn đề nào đó, quan sát đồng nghiệp ở những bộ 
phận khác để có học hỏi thêm những kiến thức mới.

Bạn cũng có thể suy nghĩ theo hướng rằng mình vẫn 
còn nhiều khả năng mà công ty, cơ quan chưa khai 
thác hết hoặc chưa đặt đúng vị trí. Nếu bạn tự tin ở 
khả năng của mình, bạn có thể trực tiếp trình bày với 
cấp trên. Có thể cấp trên sẽ cho bạn thử sức và biết 
đâu, bạn sẽ tìm thấy cơ hội, niềm vui từ những 
nhiệm vụ, công việc mới.

Gia tăng giá trị bản thân
Bạn có thể tham gia các khóa học để biết cách giải 
quyết công việc thành thục và tự tin hơn. Bạn cần 
tăng cường giao thiệp để có được sự hỗ trợ, chia sẻ 
từ những người khác. Học hỏi, tìm hiểu thêm kiến 
thức qua sách vở, nghiên cứu,… cũng là cách giúp 
bạn thấy mình có giá trị hơn.

Khi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại theo một quy trình tẻ nhạt, hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng; 
cảm giác chán nản, thiếu cảm hứng hay động lực sống và làm việc là tình trạng khó tránh khỏi; 
đến mức bạn tưởng rằng mình bị kẹt lại trong lối mòn luẩn quẩn.
Rất nhiều người trong chúng ta chưa hài lòng với công việc hay đơn giản là chán chường khi phải 
thực hiện những lịch trình lặp đi lặp lại hàng ngày. Đáng tiếc thay, điều này rõ ràng ảnh hưởng 
rất tiêu cực đến sức khỏe, hạnh phúc và năng suất làm việc. 
Dưới đây là một số tuyệt chiêu duy trì thái độ tích cực để giúp tiếp thêm cảm hứng sống đến cho 
bạn, khiến bạn vượt qua lối mòn chán nản và hoạt động hiệu quả. 

Vũ Thị Kim Phượng - Nhân viên Tư vấn khách hàng 
Kienlongbank Kinh Tám (tổng hợp)

Những tuyệt chiêu
tạo cảm hứng sống 
& làm việc mỗi ngày

Sắp xếp công việc trong ngày
Một trong những lý do gây ra cảm giác mệt mỏi 
là do không biết sắp xếp công việc trong ngày 
khiến bạn rơi vào tình trạng quá nhiều việc dồn 
cùng một lúc, không biết phải làm việc gì trước 
việc gì sau, đến cuối giờ làm việc vẫn chẳng đâu 
vào đâu… Vì vậy, bạn hãy lên kế hoạch làm việc 
khi bắt đầu một ngày mới, sắp xếp công việc 
theo thứ tự ưu tiên và giải quyết từng việc một và 
bạn sẽ không bỏ sót việc nào cả. 

Ngoài ra, bạn hãy áp dụng quy luật 50/10. Sau 
mỗi 50 phút tập trung xử lý công việc quan 
trọng, đừng quên dành ra 10 phút để thư giãn. 
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5 đáp án đúng nhất và gửi về sớm nhất
sẽ nhận được 5 phần quà từ Kienlongbank

Đáp án trò chơi ô chữ, Quý độc giả gửi về:

Ban biên tập Bản tin Kienlongbank

        Địa chỉ email: banbientap@kienlongbank.com, (kèm thông tin cá nhân của người gửi (họ tên, địa chỉ, số điện thoại)).

        Đáp án thực hiện theo �le đính kèm, hoặc ghi theo từng đáp án (ô số) hoặc bản in giấy đều hợp lệ.

Chúc Quý độc giả may mắn!

Định hướng phát triển của Kienlongbank giai đoạn 2021 - 2025

1.    Một trong những đối tác của Kienlongbank trong lĩnh vực 
thanh toán điện tử?

2.    Đối tượng được hưởng ưu đãi của chương trình “Trợ lực 
sản xuất, thúc đẩy kinh doanh” của Kienlongbank?

3.    Một trong những giải pháp tài chính được Kienlongbank 
hợp tác triển khai cùng AIA?

4.    Đây là một trong những cách xác thực giao dịch thông 
qua điện thoại của Kienlongbank?

5.    Các đối tượng lợi dụng công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản khách hàng gọi là gì?

6.    Khách hàng được cộng đến 0,1%/năm lãi suất khi tham gia 
chương trình khuyến mại này của Kienlongbank?

7.    Các khoản tiền vay không thể trả và đã quá hạn thanh toán 
được gọi là gì?

8.    Một trong những loại phí được các ngân hàng áp dụng 
cho chủ thẻ?

9.    Tính năng mới của thẻ ghi nợ nội địa Kienlongbank?

10.  Một loại thiết bị chấp nhận các thanh toán bằng thẻ

Hàng ngang

Từ khóa chính hàng dọc
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21/6/1925 - 21/6/2021

Chúc mừng ngày

Kính chúc Quý Anh Chị Phóng viên, Biên tập viên, Người làm báo

Sức khỏe - Hạnh phúc - �ành công!
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(Dành cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ)
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THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
KIENLONGBANK

Thanh toán không tiếp xúc
Contactless

Miễn phí rút tiền
ATM toàn quốc

 An toàn
Tiện ích vượt trội
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BAN CỐ VẤN
Hội Đồng Quản Trị
Ban Điều Hành

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

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Võ Quốc Lợi - Phó Ban biên tập
Nguyễn Thị Bích Liên - Phụ trách nội dung

BAN BIÊN TẬP
Mỹ Thành
Phú Yên
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
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