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Thư Ban biên tập
Quý độc giả thân mến!

26 năm - một hành trình đáng tự hào trong quá trình xây
dựng và phát triển Kienlongbank. Mặc dù phải trải qua
không ít gian nan, thử thách nhưng tâm huyết, trí tuệ, sự nỗ
lực và kiên trì của người Kiên Long qua các thế hệ vẫn luôn
tỏa sáng rực rỡ. Chính điều đó đã tạo nên động lực mạnh
mẽ để tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên (CBNV, CTV)
Kienlongbank đoàn kết, tự tin tiến về phía trước, bứt phá
thành công và đạt nhiều thành tựu.
Chào mừng kỷ niệm 26 năm thành lập (27/10/1995 –
27/10/2021), Bản tin Kienlongbank số 65 gửi đến Quý độc
giả các bài viết chúc mừng từ đại diện lãnh đạo Ngân hàng
nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, thư tri ân từ
đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng gửi đến khách hàng, cổ
đông, đối tác và CBNV, CTV Kienlongbank. Bên cạnh đó là
các tin tức nổi bật của Ngân hàng, cùng một loạt các bài
viết với tất cả tình cảm của các thành viên trong đại gia đình
Kienlongbank, những câu chuyện, lời động viên chân thành
và lời chúc mừng đến từ khách hàng cả nước.
Bằng tất cả sự trân trọng, Ban biên tập Bản tin Kienlongbank
xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý độc giả đã luôn theo dõi,
tham gia cộng tác và đồng hành cùng Bản tin Kienlongbank
trong suốt thời gian qua.
Kính chúc Quý độc giả của Bản tin Kienlongbank thật nhiều
sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Ban biên tập
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Trong 26 năm xây dựng và phát triển, Kienlongbank trải qua những nốt thăng nốt
trầm trong hoạt động cũng là 26 năm NHNN Chi nhánh Kiên Giang chứng kiến sự phát
triển và những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ban lãnh đạo, CBNV, CTV
Kienlongbank. Trong hoạt động kinh doanh, Kienlongbank luôn đảm bảo tiêu chí an toàn,
hiệu quả, lợi nhuận hợp lý, các chỉ số an toàn hoạt động luôn đảm bảo giới hạn và thực
hiện theo đúng quy định của NHNN.
Đối với tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, có
nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Với phương châm “Sẵn lòng chia
sẻ”, Kienlongbank đã tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội mang tính thiết thực,
nhân văn sâu sắc, đặc biệt là đầu tư phát triển giáo dục (Học bổng Chia sẻ ước mơ); chăm
sóc sức khoẻ người nghèo (tặng thẻ BHYT), xây dựng cầu nông thôn, Ủng hộ Quỹ Vaccine
và chi phí phòng, chống dịch Covid-19,…, cùng nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác.
Ông Trần Văn Phước - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Thư chúc mừng

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
- CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

N

hân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank),
thay mặt Ban Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang (NHNN
Chi nhánh Kiên Giang), tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên Kienlongbank lời
chúc mừng nồng nhiệt nhất!
Kienlongbank là Ngân hàng duy nhất có Trụ sở chính đặt tại tỉnh Kiên Giang, sớm được
thành lập ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, theo mô hình NHTMCP nông thôn
(hoạt động trong tỉnh) và được chuyển đổi thành NHTM cổ phần (hoạt động toàn quốc) từ
năm 2007. Ngay từ khi thành lập, Kienlongbank đã lựa chọn cho mình đối tượng khách
hàng là hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn, sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn
ngân hàng, hạn chế vay lãi suất cao, tín dụng đen. 26 năm qua, với sự đồng hành, gắn bó,
Kienlongbank đã chứng minh sự am hiểu, thích ứng với phân khúc khách hàng này qua sự
mở rộng thị trường, đa dạng sản phẩm và sự gia tăng mạng luới, nhân sự cả về số lượng
và chất lượng phục vụ. Đến nay, với hơn 5.000 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên (CBNV,
CTV) và 134 điểm giao dịch, Kienlongbank đã cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế với
dư nợ bình quân thường xuyên gần 35 ngàn tỷ đồng. Tính minh bạch và chuẩn hoá theo
qui định pháp luật, chuẩn mực quốc tế không ngừng nâng cao qua quá trình thực hiện Đề
án cơ cấu lại và cổ phiếu Kienlongbank (mã KLB) niêm yết, giao dịch trên sàn UPCoM, tạo
thuận lợi cho cổ đông và các nhà đầu tư trong việc giao dịch cổ phiếu KLB.
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Tôi đánh giá cao những kết quả mà Kienlongbank đạt được và biểu dương ý chí, nỗ lực
của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động Kienlongbank trong suốt những chặng
đường đã qua.
Với nền tảng 26 năm, NHNN Chi nhánh Kiên Giang tin tưởng rằng, tập thể Ban lãnh đạo
và CBNV, CTV Kienlongbank sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức,
năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch kinh doanh đề ra, vươn lên tầm
cao mới và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Ngân hàng Việt Nam,
hướng đến mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam
Thay mặt lãnh đạo NHNNVN – CN Kiên Giang, một lần nữa, tôi chúc mừng Kỷ niệm 26
năm Ngày thành lập Kienlongbank, chúc Kienlongbank tiếp tục phát triển bền vững,
thịnh vượng. Chúc toàn thể cán bộ nhân viên Kienlongbank sức khỏe, hạnh phúc và
thành công.
Chào thân ái!
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chi nhánh Kiên Giang

www.kienlongbank.com
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

NHÂN KỶ NIỆM 26 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP KIENLONGBANK
(27/10/1995 - 27/10/2021)

Năm 2021 tiếp tục là một dấu son của Kienlongbank trên chặng đường tận tụy phụng sự vì khách
hàng. Tự hào với bề dày truyền thống cùng sự nỗ lực bền bỉ không ngừng của rất nhiều thế hệ CBNV,
CTV, Ngân hàng đã từng bước vun đắp sự tín nhiệm, tạo dựng thành công một thương hiệu
Kienlongbank được Khách hàng tin tưởng lựa chọn, đối tác tin tưởng hợp tác, cơ quan quản lý tin tưởng
trao trọng trách.
Như một ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến, thành tựu đạt được trong suốt chặng đường
26 năm qua, Kienlongbank đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng danh giá của các tổ chức đánh giá,
xếp hạng uy tín như: Chứng nhận vinh danh trong Top 100 Công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam do
Forbes Việt Nam bình chọn (năm 2019), đứng trong bảng xếp hạng Top VNR500, Top FAST500 và Top
PROFIT500 (năm 2020)… Không chỉ đóng góp cho sự tăng trưởng, phát triển của ngành Tài chính - Ngân
hàng, Kienlongbank còn được vinh danh là “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”…
Những mốc son đáng tự hào trên có được là nhờ sự ưu ái của khách hàng khi trao cho Kienlongbank
cơ hội được phục vụ, cùng sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cơ quan quản lý; song song với đó là sự kết
tinh từ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trí tuệ và sáng tạo của các cổ đông, tập thể Ban lãnh đạo, toàn thể
CBNV, CTV của Kienlongbank trên khắp cả nước.
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến Quý khách
hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông, cùng toàn thể CBNV, CTV của Kienlongbank - những người đã gắn bó và
đồng hành, chia sẻ cơ hội và tin tưởng chọn lựa Kienlongbank trong suốt thời gian qua. Kienlongbank
bày tỏ lòng quý trọng chân thành đến sự quan tâm, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các
tỉnh/thành, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương đối với Kienlongbank chúng tôi.

Thưa quý vị!
Tiếp nối những thành tựu trong quá khứ, trong chặng đường mới, Kienlongbank đặt trọng tâm và
xác định con đường “số hóa” là giải pháp sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng tầm vị thế. Vì
vậy, sứ mệnh của Kienlongbank sẽ là kiến tạo nên một ngân hàng số toàn diện, chuyên sâu, hướng tới
tiêu chuẩn quốc tế, ….trên một lộ trình phát triển bài bản, quy mô. Đây sẽ là một cuộc cách mạng cho
chính Kienlongbank, cho khách hàng, cổ đông và cả xã hội. Song song đó, Kienlongbank tiếp tục sẽ là
Ngân hàng tiên phong, đồng hành với Ngân hàng Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc chủ
động tham gia các dự án, chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện đúng với tinh thần “Sẵn
lòng chia sẻ” của Ngân hàng.

“Kiên cường vượt thử thách - Đồng hành cùng sẻ chia -Nỗ lực đạt thành công
Kính thưa quý vị!
Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Kienlongbank, tôi thân ái gửi đến Quý khách hàng,
Quý đối tác, Quý cổ đông và toàn thể CBNV, CTV lời chúc sức khỏe, thành công!

Thưa quý vị!

Tôi hi vọng trong thời gian tới, mỗi người lao động của Kienlongbank sẽ tiếp tục “không ngừng nỗ
lực mỗi ngày” vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận tâm
vì sự tín nhiệm của Quý khách hàng và sự thịnh vượng của Kienlongbank.
Một lần nữa, Kienlongbank xin được gửi lời tri ân chân thành và lời chúc sức khỏe, thành công đến
quý vị. Chúc mừng Kienlongbank sinh nhật 26 tuổi và sẻ chia niềm hân hoan cùng Quý khách hàng.
Chào thân ái.

Thêm một tháng Mười nữa lại tới, đánh dấu thêm một năm phát triển mới của
Kienlongbank. Chặng đường 26 năm, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên các thời kỳ đã cùng
nhau tạo lập nên một thương hiệu vững mạnh như ngày hôm nay. Kienlongbank tự hào khi luôn
giữ vững giá trị cốt lõi “Tâm – Tín – Kiên – Xanh” và phương châm hoạt động “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.
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Mặc dù, chặng đường phía trước của Kienlongbank sẽ còn nhiều thách thức nhưng với sự ủng hộ
của Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng, sự nỗ lực, đoàn kết của hơn 5000 CBNV, CTV, tinh thần
trách nhiệm, bản lĩnh trong quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Ngân hàng, tôi hoàn toàn tin tưởng
chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra, đưa Kienlongbank trở thành ngân hàng số hóa hàng
đầu Việt Nam.

- Số 65 - 2021

Chủ tịch Hội ồng quản trị Kienlongbank

Trần Thị Thu Hằng
www.kienlongbank.com
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T

trước ngày 17/5/2021; Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ
ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 và quá hạn từ ngày
17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.
Dự kiến trong năm 2021, hơn 30% lợi nhuận của hệ thống
ngân hàng có thể cắt giảm để mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp
và người dân, nhiều ngân hàng đã chủ động giảm chi phí,
giảm chỉ tiêu lợi nhuận và gia tăng các gói tín dụng ưu đãi
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình để tập trung
các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, điều này cũng khiến cho lợi nhuận trong năm 2022
của các ngân hàng nhiều khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

rước tình hình đại dịch
Covid-19 vẫn diễn
biến vô cùng phức tạp,
ngành ngân hàng quyết
tâm thực hiện mục tiêu của Đảng
và Nhà nước “Vừa chống dịch,
vừa phát triển kinh tế - xã hội”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng,
Nhà Nước, ngành Ngân hàng
luôn đồng hành, chia sẻ hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid -19 góp
phần đảm bảo an sinh xã hội.

Mục tiêu của chính phủ và NHNN là đẩy mạnh hỗ trợ nền kinh
tế phục hồi sau dịch Covid-19 lên hàng đầu, xác định giảm chi
phí tài chính cho khách hàng là một trong những giải pháp tối
ưu, ngành ngân hàng nhiều lần giảm lãi suất cho vay đối với
các lĩnh vực ưu tiên, giảm phí dịch vụ.
Với những giải pháp đồng bộ kịp thời, ngành ngân hàng đã kịp
thời chia sẻ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vay vốn để khôi phục
và phát triển sản xuất kinh doanh của nhiều người dân, doanh
nghiệp. Đặc biệt là người dân nông thôn ở các tỉnh phía Nam
nằm trong vùng phong toả cách ly dài ngày theo yêu cầu của
nhà nước để phòng chống dịch Covid-19 sẽ có cơ hội vay tiêu
dùng qua thẻ thấu chi.

Ngành Ngân hàng đồng hành,
chia sẻ khó khăn với người dân,
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19
Nguồn: Thời báo ngân hàng, CafeF (Phòng Marketing tổng hợp)

Các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

N

hằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi dịch Covid -19, ngày 7/9/2021, Ngân hàng Nhà
nước đã chính thức ban hành Thông tư số 14/2021/
TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc
NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,
phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. Ngân hàng Nhà nước chính thức
cho phép các ngân hàng kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6
tháng so với quy định cũ, tới 30/6/2022.
Theo đó, Điều 4 của Thông tư quy định, tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ
đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả
các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số
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55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
(đã được sửa đổi, bổ sung) khi đáp ứng đầy đủ một số điều
kiện:
Thứ nhất, dư nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt
động cho vay, cho thuê tài chính (quy định cũ là 10/6/2020).
Thứ hai, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong
khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022.
Thứ ba, số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn
trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp: Số dư nợ còn
trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn
thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thoả thuận;
Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/1/2020
và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020
đến ngày 29/3/2020; Số dư nợ của khoản nợ phát sinh
từ ngày 23/1/2020 đến trước ngày 10/6/2020 và quá hạn

Các hoạt động an sinh xã hội

B

ên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,
chính phủ và NHNN tiếp tục đây mạnh các chỉnh
sách an sinh xã hội trong năm 2021. Để bảo vệ sức
khỏe và tính mạng của nhân dân, chính phủ bản
hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về việc mua và sử dụng
vắc xin phòng COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đã vận động các ngân hàng thể hiện quyết tâm chung
tay thực hiện mục tiêu của Bộ chính trị và Chính phủ về
mua và sử dụng vắc xin.
Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về
mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam đã vận động các ngân hàng thể hiện
quyết tâm chung tay thực hiện mục tiêu của Bộ chính
trị và Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin. Tổng số
tiền ủng hộ cho quỹ vắc xin là khoảng 750 tỷ đồng. Bên
cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được toàn
Ngành đặc biệt quan tâm, hưởng ứng. Từ năm 2020 tới
nay, tập thể cán bộ công nhân viên chức ngành Ngân
hàng đã dành trên 1.550 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng
chống COVID-19, mua máy y tế, sinh phẩm chuẩn đoán
COVID-19…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng
phối hợp với Báo Tuổi trẻ tham gia Chương trình “Nghĩa
tình mùa dịch” nhằm trao tặng cho người dân, công nhân
lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly,
phong tỏa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh những
“giỏ quà tình nghĩa” gồm gạo, dầu ăn, nước mắm và
các ấn phẩm để có thêm thông tin về giải pháp phòng,
chống bệnh.

NGÂN HÀNG KIÊN LONG
HỖ TRỢ

15 TỶ ĐỒNG

Đồng hành Nhà nước, xã hội
phòng, chống dịch Covid-19

COVID-19
VACCINE

Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới,
nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành ngân hàng
mong muốn tạo cơ hội, hỗ trợ tối đa cho những người dân,
doanh nghiệp đang khó khăn bởi dịch bệnh Covid -19. Điều này
mang ý nghĩa vô cùng to lớn; giúp giảm thiểu tối đa những tác
động tiêu cực của dịch.

www.kienlongbank.com
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CHÚC MỪNG 21 CBNV TRÚNG THƯỞNG

Hỗ trợ Khách hàng

Chương trình thi đua nội bộ lần 1

Đầu tư liền tay

5050triệu VND
triệu VND

NHẬN NGAY GIẢI THƯỞNG

N

gày 25/09/2021, Kienlongbank tổ chức Lễ
quay số Chương trình thi đua nội bộ “Đầu tư
liền tay - Nhận ngay giải thưởng” kỳ 1 thông
qua hình thức trực tuyến. Theo đó, Ngân
hàng đã xác định được 21 CBNV, CTV may
mắn trúng thưởng với tổng trị giá 50 triệu
đồng.
Chương trình thi đua nội bộ đầu tư trái phiếu
được triển khai từ ngày 10/07/2021 đến
ngày 09/09/2021 dành cho CBNV, CTV. Mỗi
hợp đồng tham gia từ 50 triệu đồng sẽ được
cấp MSDT để tham gia quay số trúng
thưởng.
Thông qua chương trình, Kienlongbank
mong muốn khuyến khích CBNV, CTV tích
cực tham gia đầu tư trái phiếu để góp phần
gia tăng doanh số trái phiếu; đồng thời có cơ
hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn.

ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
GIẢI THƯỞNG

CBNV

ĐƠN VỊ

Giải Đặc biệt
15.000.000 VNĐ

Ngô Thị Xuân Thúy

PGD Ninh Hòa

Giải Nhất
5.000.000 VNĐ

Phạm Hoàng Phương

CN Rạch Giá

Giải Nhì
3.000.000 VNĐ/giải

Nguyễn Thu Hà
Huỳnh Văn Sơn
Huỳnh Thanh Nhàn

CN Cần Thơ
CN Quảng Nam
PGD Hòn Đất

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Tri Phương
Dương Thị Mỹ Linh
Tăng Văn Tài
Huỳnh Văn Sơn

CN Cần Thơ
CN Cần Thơ
CN Tây Ninh
PGD Sa Đéc
CN Quảng Nam

Phạm Hoàng Phương
Nguyễn Ngọc Thuấn
Phan Chí Tâm
Vũ Đình Minh
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà
Lê Đặng Trung Hiếu
Khúc Hồ Châu Yến
Trần Huỳnh Thái
Dương
Bùi Văn Đại
Nguyễn Thu Hà

CN Rạch Giá
PGD Kinh 8
PGD Tùng Thiện
Vương
PGD Buôn Hồ
CN Cần Thơ
CN Cần Thơ
PGD Tân Lập
CN Sài Gòn
CN Tiền Giang
PGD Mỏ Cày Nam
CN Cần Thơ

Giải Ba
2.000.000 VNĐ/giải

Giải May mắn
1.000.000 VNĐ/giải

Kienlongbank miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống
Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời, hỗ trợ khách hàng
vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Kienlongbank triển khai Chương trình sau:

Giao dịch như ý
Từ 5/7/2021 - 31/12/2021

MIỄN PHÍ
CHUYỂN TIỀN

NG

Ố
Ệ TH
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À N NGBAN
V
NG
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Theo đó, các khách hàng cá nhân và khách hàng
doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán
tại Kienlongbank, sẽ được miễn phí hoàn toàn
khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trong nước
bằng VND (áp dụng chuyển tiền trong và ngoài
hệ thống Kienlongbank) trên tất cả các kênh giao
dịch của Ngân hàng bao gồm: Mobile Banking,
Internet Banking và tại Quầy giao dịch. Đặc biệt,
khách hàng của Kienlongbank đều được hưởng
chính sách này và không kèm bất kỳ điều kiện
ràng buộc nào, như: Duy trì số dư tài khoản, số
tiền/số lần giao dịch, ....
Kienlongbank mong muốn mang đến cho khách
hàng những giải pháp tài chính linh hoạt, vừa tiết
kiệm chi phí, vừa đảm bảo an toàn, tiện lợi và
nhiều kênh giao dịch trước nhu cầu chuyển
khoản ngày càng cao của khách hàng.

Từ ngày 10/8/2021
$

Lãi suất vay Giảm ến

năm
Thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và NHNN về
việc giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và
người dân vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch
Covid-19, Kienlongbank triển khai giảm lãi vay lên đến
1,5% áp dụng từ ngày 10/8/2021.
Theo đó, tất cả khách hàng đang quan hệ tín dụng tại
Kienlongbank bị ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp bởi
dịch Covid–19 và thỏa các điều kiện của chương trình,
sẽ được giảm tối đa 1,5%/năm lãi suất vay. Tùy theo
mục đích và nhu cầu vay vốn, khách hàng của
Kienlongbank còn được hưởng chính sách lãi suất ưu
đãi khác.
Chương trình áp dụng từ ngày 10/8/2021 và kết thúc
khi thực hiện hoàn tất chương trình và/hoặc chấm dứt

trước hạn theo Thông báo của Kienlongbank. Sau thời
gian được giảm lãi suất, lãi suất tiếp tục được áp dụng
theo lãi suất quy định hiện hành của Kienlongbank.
Thời gian qua, Kienlongbank luôn ủng hộ, đồng hành
với Chính phủ, NHNN Việt Nam và các cơ quan ban
ngành, các địa phương thông qua việc triển khai những
chính sách hoạt động, kinh doanh hỗ trợ người dân,
cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và ổn định hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Cùng với sự nỗ lực của cả nước, Kienlongbank mong
muốn góp phần chia sẻ những khó khăn với khách
hàng và người dân, cùng nhau vượt qua thử thách, đẩy
lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế
trong thời gian tới

Chúc mừng

KHÁCH HÀNG QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG

Ngày 5/8/2021, Kienlongbank phối hợp với AIA Việt
Nam tổ chức Lễ quay số trực tuyến Chương trình
khuyến mại “Đến Kiên Long - Nhận lộc vàng - Trúng
xe sang”. Theo đó, Ngân hàng đã xác định 6 khách
hàng trúng thưởng. Trong đó, 01 Giải Đặc biệt - xe
máy Vespa Primavera Relax Led 125 thuộc về khách
hàng Phạm Hoàng Giang (tỉnh Kiên Giang).
Với việc tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
thông qua Kienlongbank là một trong những giải

pháp tài chính tối ưu, vừa bảo vệ sức khỏe toàn diện
cho bản thân và gia đình, vừa là công cụ tài chính
linh hoạt trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt,
Kienlongbank còn áp dụng thêm các ưu đãi cạnh
tranh khác cho khách hàng khi tham gia sản phẩm
bảo hiểm nhân thọ, như: Cộng đến 0,1% lãi suất khi
gửi tiết kiệm; Giảm 0,1% lãi suất khi vay vốn tại Ngân
hàng, cùng các cơ hội trúng thưởng với giải thưởng
hấp dẫn.

www.kienlongbank.com
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Kienlongbank được NHNN chấp thuận
tăng vốn điều lệ

Sôi nổi các chương trình thi đua
nội bộ về trái phiếu Quý IV/2021

V

N

ới mong muốn giúp khách hàng sở hữu chiếc thẻ chip
hiện đại, an toàn và tận hưởng nhiều tiện ích thanh
toán mới, Kienlongbank phối hợp với Napas gia hạn
chương trình miễn phí chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo
tiêu chuẩn thẻ nội địa VCCS đến hết 15/11/2021, dành cho
tất cả khách hàng đang sở hữu thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa
Việt Nam – Trường Sa Việt Nam do Kienlongbank phát hành.

gày 07/9/2021, NHNN Việt Nam đã có văn bản số
6347/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn
điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên
Long (Kienlongbank).
Theo đó, NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn
điều lệ thêm 415.864.530.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ
tám trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)
bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
hiện hữu theo đề nghị của Kienlongbank tại văn bản số 396/
NHKL ngày 14/6/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày
29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Kienlongbank phiên
họp thường niên năm 2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành
việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật,
Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép
hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số
50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN
quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội

dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài.
Trước đó, Hội đồng quản trị Kienlongbank đã thông qua việc
thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để
chi trả cổ tức năm 2020 theo Phương án tăng vốn đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua, tương đương tỷ lệ phát
hành là 13%. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của
Kienlongbank sẽ tăng lên 3.653 tỷ đồng.

KIENLONGBANK RA MẮT
ỨNG DỤNG MOBILE BANKING MỚI
NHIỀU TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
Nhằm đem đến hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng và tiện
ích; đồng thời, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm “cá
nhân hoá toàn diện”, hướng đến hình thành ngân hàng thông
minh 4.0 tiên tiến, hiện đại bậc nhất, dự kiến cuối tháng
10/2021, Kienlongbank chính thức ra mắt ứng dụng Mobile
Banking mới với nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng hầu hết các
nhu cầu giao dịch và quản lý tài chính của khách hàng.
Bên cạnh các tính năng giao dịch tài chính cơ bản như: Truy vấn
thông tin tài khoản, số dư có trong tài khoản; tra cứu lịch sử giao
dịch ngân hàng; chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng; thanh
toán hóa đơn; mua thẻ cào, nạp tiền điện thoại, … Dịp này, ứng
dụng Mobile Banking mới còn “trình làng” thêm nhiều tính năng
ưu việt lần đầu tiên triển khai tại Ngân hàng đó là tính năng
đăng ký và mở tài khoản thanh toán bằng eKYC, phát hành thẻ
ngay, mở tài khoản tiết kiệm tích lũy theo mục tiêu.
Ngoài ra, Mobile Banking của Kienlongbank có giao diện đẹp
mắt, dễ dàng thay đổi ảnh nền và ảnh đại diện, giúp khách hàng
có thể lựa chọn nhiều giao diện ưng ý. Tải ngay App
Kienlongbank phiên bản mới (KienlongBank Plus) để bước vào
những “trải nghiệm số” mới lạ, cùng các chương trình ưu đãi hấp
dẫn nhất dành cho khách hàng. Ứng dụng đã có mặt trên:
App Store hoặc Google Play.
14
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Thẻ ATM Kienlongbank: Miễn phí
chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip
đến hết 15/11/2021

N

hằm khích lệ tinh thần các Đơn vị kinh doanh và Cán
bộ, Nhân viên, Cộng tác viên có thêm động lực để giới
thiệu các sản phẩm dịch vụ, giải pháp tài chính đến các
nhà đầu tư, khách hàng; cải thiện và gia tăng thu nhập; đồng
thời thúc đẩy gia tăng các hoạt động kinh doanh, đặc biệt
doanh số bán hàng, hướng tới hoàn thành mục tiêu 2021,
trong quý IV/2021, Kienlongbank triển khai đồng loạt các
Chương trình thi đua nội bộ.

Việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nằm trong lộ trình được
NHNN ban hành; giúp tăng cường bảo mật thanh toán, an
toàn, bảo mật, hạn chế các rủi ro về gian lận giả mạo trong
thanh toán thẻ. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi còn giúp nâng
cao chất lượng dịch vụ, gia tăng các tiện ích cho khách hàng
như miễn phí rút tiền ATM trên toàn quốc, thanh toán không
tiếp xúc, an toàn; giúp đẩy mạnh thói quen thanh toán không
dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Theo đó, Kienlongbank các Chương trình thi đua nội bộ đối
với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp có nhiều hoạt động
nổi bật, thu hút sự tham gia đông đảo của toàn thể Cán bộ,
Nhân viên, Cộng tác viên, bao gồm: Chương trình thi đua Trái
phiếu “09 tháng thi đua – Vinh danh thành tích”, Chương
trình thi đua Trái phiếu “Đón lộc phúc – Xuân sung túc” và
Chương trình thi đua Trái phiếu “Bond Bond về đích”, tổng
giải thưởng trị giá hơn 8 tỷ đồng.
Thông qua các Chương trình, Ban lãnh đạo Kienlongbank kỳ
vọng sẽ có thêm công cụ, sản phẩm để tiếp tục khai thác bán
trái phiếu doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho khách hàng và
nhà đầu tư. Ngoài ra, các chương trình này cũng là điều kiện
rất tốt để các ĐVKD và CBNV, CTV có thể nâng cao thu nhập
và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.

19.990.939 VND

Chương trình khuyến mại
“Sinh nhật rộn ràng - Nhận ngay
quà tặng”

N

hằm gia tăng quyền lợi bảo vệ cho khách hàng và đón
mừng sinh nhật Kienlongbank 26 năm, từ ngày 01/10
- 31/12/2021, Kienlongbank phối hợp cùng AIA Việt
Nam triển khai chương trình khuyến mại “Sinh nhật rộn ràng
- Nhận ngay quà tặng” dành cho khách hàng tham gia mua
sản phẩm bảo hiểm AIA tại Kienlongbank.
Theo đó, khách hàng khi tham gia bảo hiểm có Phí hợp đồng
năm đầu tiên thực thu (NFYP) từ 10 triệu đồng trở lên và có
ít nhất 02 sản phẩm bổ sung sẽ nhận được các phiếu quà
tặng hữu ích, thiết thực trị giá lên đến 2 triệu đồng, tổng số
lượng quà tặng không giới hạn. Chương trình dự kiến sẽ diễn
ra trong 3 đợt.
Danh sách khách hàng được nhận phiếu quà tặng sẽ được
thông báo chính thức sau thời gian 21 ngày kết thúc thời gian
khuyến mại của mỗi đợt. Quà tặng sẽ chỉ được trao cho các
khách hàng đạt giải sau khi kết quả cuối cùng được thông
báo trong mỗi đợt.
www.kienlongbank.com
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Chào mừng kỷ niệm 26 năm thành lập Kienlongbank (27/10/1995 –
27/10/2021), Kienlongbank trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
Ngân hàng Kiên Long” cho 12 cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm ghi nhận
và tri ân sự cống hiến, gắn bó vào sự phát triển của ngân hàng trong suốt
thời gian qua.

V

ừa qua, Hội đồng quản trị Kienlongbank đã thông
qua và công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ
Anh Tuấn sẽ đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc
kể từ ngày 20/9/2021. Sau khi bổ nhiệm, Ban điều hành
Kienlongbank có 08 thành viên, gồm Tổng Giám đốc và 07
Phó Tổng Giám đốc.
Ông Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1975, là Cử nhân Công nghệ
Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học
Khoa học tự nhiên. Với kinh nghiệm 21 năm trong lĩnh vực
công nghệ thông tin, bất động sản, Ông đã và đang giữ
nhiều chức vụ cấp cao trong hệ thống Công ty Cổ phần
Tập đoàn Sunshine.
Với việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc lần này,
Kienlongbank mong muốn củng cố và hoàn thiện bộ
máy tổ chức của Ban điều hành nhằm tăng cường và đẩy

Khách hàng Kienlongbank dễ dàng

NỘP & RÚT TIỀN tại

10.000

ĐIỂM GIAO DỊCH
VIETNAM POST

ĐƠN GIẢN

NHANH CHÓNG
THUẬN LỢI
1900 6929
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mạnh công tác phát triển kinh doanh, tiến tới chuyển đổi mô
hình hoạt động của Kienlongbank sang mô hình ngân hàng
số theo định hướng chiến lược giai đoạn từ năm 2021 đến
năm 2025 của Ngân hàng. Kienlongbank kỳ vọng thế hệ lãnh
đạo mới sẽ tiếp thêm làn gió mới, năng động, sáng tạo. Cùng
với nền tảng 26 năm hoạt động của Kienlongbank, Ban điều
hành và tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên quyết tâm
hoàn thành thắng lợi các kế hoạch kinh doanh trong năm
2021 đã đề ra và không ngừng đưa Kienlongbank phát triển
lên tầm cao mới, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng
bán lẻ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, tạo nền tảng vững
chắc để Kienlongbank tiếp tục phát triển an toàn và hiệu quả
trong thời gian sắp tới.

BÀ NGUYỄN THỊ MỸ LINH

BÀ NGUYỄN KIỀU OANH

BÀ NGUYỄN NGỌC TUYỀN

ÔNG TRẦN THÀNH CHƯƠNG

Chi nhánh Rạch Giá

Phòng Giao dịch Hòn Đất

Phòng Giao dịch An Thới

ÔNG TRỊNH CẨM TÚ

ÔNG VÕ XINH LỘC

Phòng Giao dịch Bến Nhứt

Phòng Giao dịch Gò Quao

BÀ LÝ DIỄM CHI

BÀ ĐẶNG NGỌC YẾN

Phòng Giao dịch Rạch Sỏi

Phòng Giao dịch Rạch Sỏi

Phòng Giao dịch Rạch Sỏi

BÀ THỊ DUYÊN

BÀ LÊ THỊ THANH NHUNG

BÀ HUỲNH THỊ TỐ THƯ

N

hằm giúp khách hàng có thêm sự lựa
chọn trong các kênh giao dịch tài chính
ngân hàng dễ dàng và thuận tiện nhất,
ngày 01/10/2021, Kienlongbank phối hợp
cùng Vietnam Post triển khai dịch vụ thu chi
hộ, áp dụng đối với tất cả đối tượng khách
hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Với mạng lưới gần 10.000 điểm giao dịch của
Vietnam Post trên toàn quốc, Khách hàng của
Kienlongbank sẽ dễ dàng thực hiện các giao
dịch Ngân hàng, bao gồm: Nộp tiền mặt vào
tài khoản thanh toán mở tại Kienlongbank
thông qua các điểm giao dịch của Vietnam
Post và Nhận tiền mặt tại Điểm giao dịch của
Vietnam Post.
Thông qua việc liên kết cùng Vietnam Post,
Kienlongbank cung cấp cho khách hàng thêm
nhiều sự lựa chọn mới. Dịch vụ này còn cho
phép khách hàng thực hiện nộp rút và chuyển
tiền tất cả các ngày trong năm (trừ các điểm
giao dịch không làm việc vào thứ Bảy, Chủ
nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết), giúp khách hàng
chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm
giao dịch.

BÀ PHẠM THỊ MINH HIẾU
Phòng Giao dịch Tân Hiệp

Phòng Kế toán tài chính

Phòng Kế toán tài chính

Phòng Kế toán tài chính

12 CBNV được Kienlongbank trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Kiên Long”

Theo đó, 12 CBNV đang công tác tại Kienlongbank tính đến ngày
27/10/2021 có thời gian làm việc từ đủ 20 năm trở lên đối với nam
(19,5 năm trở lên được làm tròn) và từ đủ 15 năm trở lên đối với nữ
(14,5 năm trở lên được làm tròn) được tặng Kỷ niệm chương và phần
thưởng hiện kim từ Kienlongbank.
Đây là một trong những chính sách phúc lợi riêng dành cho CBNV có
thời gian gắn bó lâu dài với Kienlongbank, đã góp phần xây dựng
văn hóa Kienlongbank, thu hút và giữ chân người tài gắn bó với Ngân
hàng. Thông qua kỷ niệm chương và hiện kim, Ban lãnh đạo
Kienlongbank muốn ghi nhận và tạo thêm động lực để CBNV phấn
đấu, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần vào sự phát triển
chung của Ngân hàng.

www.kienlongbank.com
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Bà Trần Tuấn Anh

Ông Trần Ngọc Minh

Ngày 11/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng
TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã thông qua Đơn từ
nhiệm chức danh Tổng giám đốc của bà Trần Tuấn Anh
kể từ ngày 15/10/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Kienlongbank cũng đã thông qua
quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Minh - Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng TMCP Kiên Long, giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc
kể từ ngày 15/10/2021.

Bà Trần Tuấn Anh (sinh năm 1976) được bổ nhiệm chính
thức vào vị trí Tổng giám đốc Kienlongbank kể từ ngày
23/4/2018, bà Trần Tuấn Anh tốt nghiệp cử nhân Tài
chính – Tín dụng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM,
Thạc sỹ Luật - chuyên ngành Luật kinh tế Trường Đại
học Luật TP.HCM và hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư
TP.HCM. Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính - ngân hàng, trong đó có hơn 15 năm làm việc
tại các Tổ chức tín dụng khác, bà có nhiều kinh nghiệm
trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh
doanh ngân hàng.

Ông Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là Thạc sỹ kinh tế Học viện
Ngân hàng và đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
Ngân hàng - Tài chính. Trước khi gia nhập Kienlongbank, ông Minh
từng nắm giữ các vị trí quản lý tại các Ngân hàng (Phó Giám đốc
Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở) và phụ
trách Tài chính một số Tập đoàn lớn (Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng
Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc…). Ông gia nhập và đảm nhiệm
chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 07/01/2021,
đảm trách các mảng việc cụ thể: Phụ trách công tác Nguồn vốn,
Khách hàng chiến lược, khách hàng mới và xây dựng các cơ chế,
chính sách liên quan đến bán các sản phẩm, dịch vụ, xây dựng đội
ngũ bán hàng tại Hội sở và các Đơn vị Kinh doanh…

Trong hơn 8 năm gắn bó tại Kienlongbank, bà đã có
nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và cơ cấu
lại tổ chức, các hoạt động kinh doanh của Kienlongbank
như: Chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm nội bộ;
phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các
sản phẩm, dịch vụ trong thanh toán và thẻ; cơ cấu lại và
xử lý các khoản nợ, nâng cao chất lượng tín dụng; đào
tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, kế thừa và phát huy
giá trị văn hóa của Kienlongbank,… Cùng với sự tận tụy,
tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tính minh bạch, bà
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với kết quả kinh doanh tích cực, quy mô hoạt động
ngày càng mở rộng, lợi nhuận hằng năm ngày càng cao,
Kienlongbank liên tiếp nằm trong Top 500 doanh
nghiệp lớn nhất, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt
nhất Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng cao quý khác.
Sau khi thôi giữ chức danh Tổng giám đốc thì bà Trần
Tuấn Anh tiếp tục công tác tại Kienlongbank với chức
danh Thành viên Hội đồng quản trị. Bà Trần Tuấn Anh
sẽ tiếp tục cùng HĐQT thực hiện các định hướng chiến
lược của Kienlongbank trong thời gian tới.
18
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Trước đó, ngày 29/04/2021, Kienlongbank đã tổ chức phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch kinh
doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế dự kiến là 1.000 tỷ đồng,
cổ tức dự kiến là 17%. Kienlongbank cũng thông qua nhiều định
hướng hoạt động như: Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ
thông tin, chuyển đổi hoạt động trên nền tảng số nhằm tạo sự đột
phá mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới, khác biệt;
triển khai phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới
nhằm gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng cho Ngân hàng …
với mong muốn không ngừng thay đổi nhằm mang đến những
làn gió mới, năng động, sáng tạo để đưa Kienlongbank phát triển
lên tầm cao mới.
Tính đến ngày 30/09/2021, hoạt động kinh doanh của
Kienlongbank đạt được nhiều kết quả ấn tượng, thông qua việc
đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh doanh, dựa vào lợi thế và
tiềm năng sẵn có để mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động
dịch vụ. Các chỉ tiêu hoạt động chính của Kienlongbank như sau:
Tổng tài sản của Kienlongbank đạt 113,38% kế hoạch năm; dư nợ
cấp tín dụng đạt 80,08% kế hoạch năm; huy động vốn thị trường
1 đạt 92,04% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất đạt 87,85% kế
hoạch năm.

www.kienlongbank.com
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TRI ÂN
CÁC CỔ ĐÔNG
SÁNG LẬP
KIENLONGBANK
Hành trình 26 năm ã chứng kiến công sức của biết bao thế hệ lãnh
ạo, CBNV, CTV qua các thời kỳ trong quá trình xây dựng và phát triển
Kienlongbank. Từ những người trước lạ sau quen, tất cả ã cùng nhau
quy tụ lại và trở thành những thành viên cùng chung một lý tưởng,
chung một khát vọng, xây dựng nên thương hiệu Kienlongbank phát
triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Quang Toan

Ông Vũ Văn Na

Ông Vũ Văn Phúc

Ông Nguyễn Văn Vậng

Bà Nguyễn Thị Dung

Ông Trần Đình Chiến

26 năm - Một hành trình ủ dài ể giờ ây tất cả chúng ta cùng nhau
nhìn lại những cống hiến, nỗ lực của các thế hệ lãnh ạo, CBNV, CTV. Và
trong dòng chảy ó, hơn hết, ây là cơ hội ể Kienlongbank tưởng nhớ,
tri ân những óng góp quan trọng của các cổ ông sáng lập - những
người ã dành hết tâm tư, nguyện vọng, sự nỗ lực, cống hiến, vượt qua
những giai oạn khó khăn nhất ể xây dựng nên một nền tảng vững
chắc, làm tiền ề ể các thế hệ sau tiếp nối, phát huy và xây dựng
Kienlongbank có vị thế vững vàng như ngày hôm nay.
Tin chắc rằng, với sự tự tin, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất
của mỗi thành viên Kienlongbank, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức,
chinh phục các ỉnh cao, ưa Kienlongbank trở thành một thương hiệu
Ngân hàng uy tín, phát triển ổn ịnh, bền vững, là sự lựa chọn hàng ầu
của khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Trần Hưng Thịnh
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Ông Trương Hoàng Lương

www.kienlongbank.com

21

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

& hành trình

Năm 2002

Ngày 26/12/2006

Kienlongbank lần thứ ba thay đổi Hội sở sang địa chỉ 44
Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố
Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang và đây hiện giờ cũng đang là
Trụ sở chính của Kienlongbank.

Đánh dấu bước chuyển mình đáng khích lệ khi Kienlongbank
chính thức chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng Nông thôn
thành Ngân hàng Đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP
Kiên Long và công bố logo, nhận dạng thương hiệu mới.

Phòng Marketing

Hành trình 26 năm của Kienlongbank (27/10/1995 – 27/10/2021) như một
thước phim sinh động, ghi lại những cột mốc, dấu ấn quan trọng trong từng
giai đoạn xây dựng và phát triển của Ngân hàng. Mỗi một sự kiện đều là minh
chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBNV, CTV Kienlongbank và sự hợp
tác, ủng hộ của cổ đông, khách hàng và đối tác. Hãy cùng bản tin Kienlongbank
khám quá “Kienlongbank và hành trình 26 năm”.

Kienlongbank chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng đô thị
năm 2006

Ngày 27/10/1995
Kienlongbank được thành lập với
tên gọi Ngân hàng TMCP Nông
thôn Kiên Long. Trụ sở chính đặt tại
xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng,
tỉnh Kiên Giang. Vốn điều lệ 1,2 tỷ
đồng cùng 10 CBNV.
Ban lãnh đạo và CBNV chụp hình trước trụ sở tạm tại
xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Khách hàng đến giao dịch tại Kienlongbank vào
năm 1995

Ngày 22/3/1997

Kienlongbank công bố bộ nhận dạng thương hiệu năm 2006

Kienlongbank tổ chức thành công
Đại hội cổ đông lần thứ 1.
Ngày 29/02/2008

Kienlongbank tổ chức phiên họp Đại hội
Cổ đông lần đầu tiên

Phiên họp Đại hội Cổ đông lần thứ I được
Kienlongbank tổ chức vào ngày 22/3/1997

Ngày 27/5/1998

Kienlongbank nhận Huân
chương Lao động Hạng 3 do
Chủ tịch nước CHXHCN Việt
Nam trao tặng vì đã có thành
tích xuất sắc trong công tác từ
năm 2002 đến 2006.

Kienlongbank khánh thành Hội sở
mới hay còn có tên gọi là Phòng
Giao dịch số 01 khang trang tại 285
Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân,
Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Lễ khánh thành Hội sở Ngân hàng Kiên Long
(27/5/1998)
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Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank trong
những năm đầu mới thành lập

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007
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Năm 2013

Năm 2019

Kienlongbank triển khai kênh ngân
hàng điện tử E- Banking, phát hành
thẻ ghi nợ nội địa Hoàng Sa Việt
Nam – Trường Sa Việt Nam, triển
khai quỹ học bổng “Chia sẻ ước mơ”

Kienlongbank ký kết phân phối sản phẩm bảo
hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ
AIA Việt Nam (AIA Việt Nam); Kienlongbank
phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Kienlongbank
JCB/ Visa; Kienlongbank tiếp tục nằm trong
Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất
Việt Nam (Profit 500)
Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và phòng ban nghiệp vụ liên quan chụp ảnh lưu niệm tại
lễ triển khai dịch vụ E - Banking

Năm 2014

Năm 2016

Kienlongbank triển khai ứng dụng
Kienlongbank Mobile Banking, gia
nhập hệ thống Visa thế giới.

Kienlongbank phát hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa
và Đại sứ thương hiệu Ông Henrique Calisto

Khách hàng sử dụng ứng dụng Kienlongbank Mobile Banking

Năm 2020

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Kienlongbank và Ông Wayne Besant TGĐ AIA Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết

Kienlongbank tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất (VNR500), Top 500 doanh
nghiệp tăng trưởng nhanh nhất (FAST500) và Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500);
Kienlongbank vinh dự nhận được giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”

Nghi thức ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa
Kienlongbank liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất (VNR500)

Tháng 6/2017
Một cột mốc quan trọng đối với sự phát
triển của Kienlongbank khi cổ phiếu của
Ngân hàng chính thức được đăng ký giao
dịch trên sàn UpCOM (Hà Nội).

Bà Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Kienlongbank nhận
giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”

Năm 2021
Kienlongbank chính thức đưa vào hoạt động hệ thống máy giao dịch tự động thế hệ mới STM; Kienlongbank ủng hộ số
tiền 15 tỷ đồng trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
CN tỉnh Kiên Giang cùng Ban lãnh đạo Kienlongbank tại Lễ
khai trương giao dịch cổ phiếu KLB năm 2017

Năm 2018
Kienlongbank được vinh danh tại Lễ công
bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt
nhất Việt Nam năm 2018.
Kienlongbank phát hành thẻ tín dụng quốc
tế Kienlongbank JCB

Khách hàng giao dịch tại hệ thống máy giao dịch
tự động thế hệ mới STM của Kienlongbank

Ông Ngô Hoàng Khải - Quyền Giám đốc Kienlongbank Cần Thơ (thứ 3 từ phải qua) trao
kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại UBMT thành phố Cần Thơ

Hòa cùng xu thế phát triển, Kienlongbank đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến những giải pháp tài chính tối ưu
cho khách hàng. Với nền tảng xây dựng qua 26 năm cùng những chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, Kienlongbank
tự tin hội nhập, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng phát triển mạnh mẽ trong ngành tài chính – ngân hàng
tại Việt Nam.
Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam
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Nghi thức ra mắt Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB
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PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 03

CBNV PGD Số 03 tham gia chương trình Hội thao

Ban Giám đốc PGD Số 03 trong Lễ khánh thành cầu kênh Tà
Quang - Giồng Riềng - Kiên Giang

NHỮNG NỖ LỰC ĐỂ

PHÁT TRIỂN
Trần Văn Sơn – Giám đốc Phòng giao dịch Số 03

Kienlongbank - Phòng giao dịch Số 03 được
thành lập vào ngày 18/9/1997, là một trong
những đơn vị kinh doanh có lịch sử hoạt động
sớm nhất tại Kienlongbank. Vượt qua những
khó khăn, thử thách ngày đầu thành lập, Phòng
giao dịch Số 03 (địa chỉ: Số 28, Đường 30/4, thị
trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên
Giang) đã từng bước xây dựng uy tín thương
hiệu tại địa phương, được khách hàng tin tưởng
và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển
của Kienlongbank.

Thử thách những ngày đầu
Những ngày đầu thành lập, Đơn vị chỉ có 07 nhân sự, mỗi
người phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Trụ sở làm
việc phải thuê mướn, trang thiết bị làm việc còn thô sơ, thiếu
thốn, lúc bấy giờ, các nhân sự làm nghiệp vụ bằng phương
pháp thủ công. Địa bàn thuộc nông thôn vùng sâu, vùng xa, hệ
thống giao thông chưa phát triển, mạng lưới sông ngòi chằng
chịt, đi lại khó khăn. Cán bộ tín dụng công tác địa bàn rất vất
vả trong việc tiếp cận khách hàng, vừa tốn khá nhiều thời gian
và chi phí.
Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng nông thôn, tạo điều
kiện cho bà con tiếp cận được nguồn vốn, phát triển nền kinh
tế hộ gia đình và góp phần phát triển kinh tế địa phương là
nhiệm vụ cấp bách, Phòng giao dịch Số 03 đã nỗ lực thực hiện
nhiều chương trình kế hoạch, mang đồng vốn của Ngân hàng
đến gần hơn với khách hàng. Theo đó, nhân viên tín dụng lên
lịch trực tiếp làm việc với khách hàng, giải quyết hồ sơ vay vốn
và công tác địa bàn cụ thể, liên hệ chính quyền địa phương
cấp cơ sở để nắm bắt nhu cầu và đối tượng khách hàng để có
những giải pháp hỗ trợ thiết thực. Với những giải pháp đúng
đắn, công tác tín dụng tại Đơn vị được triển khai nhanh chóng,
thuận lợi và hiệu quả hơn.
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Trái ngọt từ những nỗ lực
Dưới sự chỉ đạo kịp thời từ Ban lãnh đạo Ngân hàng, sự nỗ
lực từ Ban Giám đốc và Cán bộ, nhân viên, cộng tác viên
(CBNV, CTV) tại Đơn vị, Phòng giao dịch số 03 đã xây dựng
được lòng tin từ khách hàng, đưa Kienlongbank trở thành
thương hiệu gần gũi và được khách hàng tin tưởng lựa
chọn. Trụ sở Ngân hàng được xây dựng khang trang, hiện
đại, đội ngũ 72 CBNV, CTV năng động, nhiệt huyết, nhiều
kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu
của khách hàng khi đến giao dịch. Những năm gần đây,
các số liệu kinh doanh của Đơn vị có sự tăng trưởng ổn
định. Ba năm liền liên tiếp, từ năm 2018 đến năm 2020,
Phòng giao dịch Số 03 đạt thành tích “Đơn vị có thành tích
đóng góp tích cực về lợi nhuận” và danh hiệu “ Tập thể lao
động tiên tiến”. Năm 2019, dư nợ cho vay đạt 102,15%, lợi
nhuận đạt 128,36%. Năm 2020, huy động vốn đạt 267%, lợi
nhuận đạt 112,02%.
Anh Trần Văn Út – Phó giám đốc Phòng giao dịch Số 03
chia sẻ: “Tôi gia nhập Kienlongbank từ năm 1998. Còn nhớ
những ngày đầu thành lập, Đơn vị gặp rất nhiều khó khăn,
nhưng với tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau, anh

em trong Đơn vị đã đồng lòng cùng nhau vượt qua những trở
ngại đó. Nhìn thấy Đơn vị đổi mới và phát triển từng ngày tôi rất
xúc động. Trụ sở làm việc khang trang, trang thiết bị tân tiến, các
công tác phục vụ khách hàng diễn ra khá thuận lợi. Tôi rất cám ơn
Ban lãnh đạo Ngân hàng đã tạo điều kiện cho tôi được học tập và
làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện
bản thân. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó và phát triển cùng Kienlongbank”.
Không dừng lại ở những thành quả đạt được, Phòng giao dịch
Số 03 luôn tìm tòi những hướng đi mới, chủ động tiếp cận
khách hàng để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình
ưu đãi của Ngân hàng. Bên cạnh đó, Đơn vị đặc biệt quan tâm
công tác phục vụ, chăm sóc khách hàng. Sự tận tình, chu đáo
chính là yếu tố giúp khách hàng tìm đến Kienlongbank và gắn
bó lâu dài. Anh Đào Thới, ngụ tại xã Ngọc Thuận, huyện Giồng
Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Tôi là khách hàng vay vốn tại
Kienlongbank, nhờ có nguồn vốn lãi suất thấp của Ngân hàng hỗ
trợ, tôi đã mạnh dạn khai phá phần đất vườn tạp thành những
thửa ruộng bằng phẳng để canh tác. Qua đó, góp phần gia tăng
thu nhập, ổn định cuộc sống của gia đình. Chúc Ngân hàng ngày
càng phát triển và là điểm đến tin cậy của khách hàng cả nước”.
Cùng với hoạt động phát triển kinh doanh, Đơn vị còn thường
xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều
chương trình an sinh xã hội, lan tỏa thông điệp “Sẵn lòng chia

sẻ” của Kienlongbank, như: Xây dựng cầu nông thôn, hỗ
trợ học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học, nhiều năm
liền tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn,…
Những hoạt động của Đơn vị đã nhận được sự ủng hộ
từ chính quyền, người dân và khách hàng địa phương.
Với quyết tâm xây dựng Đơn vị ngày càng phát triển
vững mạnh, trong thời gian tới, Phòng giao dịch Số 03
tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động; khai thác và tư vấn
các hộ kinh doanh thuộc địa bàn, nhằm tăng số lượng
khách hàng tiềm năng, nhất là nguồn huy động tiền
gửi tiết kiệm; tư vấn nhiều tiện ích của sản phẩm dịch
vụ về thẻ tín dụng, thẻ ATM, Internet Banking, Mobile
banking, …để khách hàng được tiếp cận công nghệ và
các phương thức thanh toán hiện đại; tăng nguồn thu
nhập từ các dịch vụ như: tư vấn bán bảo hiểm và trái
phiếu doanh nghiệp …
Hy vọng rằng, những nỗ lực của Đơn vị sẽ gặt hái được
những thành quả xứng đáng. Chúc mừng sinh nhật
Kienlongbank tuổi 26 – Chúc Kienlongbank ngày càng
phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế vững vàng trong
ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.
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tăng trưởng tối thiểu 20% tổng tài sản qua từng năm, nhanh
chóng cải thiện thị phần, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng,
trở thành 1 trong 5 thương hiệu mạnh tại huyện Mỏ Cày
Nam cũng như của khu vực. Phấn đấu sau 5 năm hoạt động,
Kienlongbank Mỏ Cày Nam sẽ mở rộng địa bàn kinh doanh
ra tất cả các huyện còn lại của khu vực Cù lao Minh như:
Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Thạnh Phú … Để đạt được những
mục tiêu đã đề ra, Đơn vị đã liên tục tổ chức, triển khai các
chương trình tiếp thị, roadshow, chủ động mang những sản
phẩm, dịch vụ của Kienlongbank đến gần hơn với khách
hàng. Song song đó, Đơn vị chú trọng công tác đào tạo nội
bộ với phương châm “Mỗi CBNV, CTV đều là một nhân viên
tiếp thị”, đồng thời tích cực tham gia các hội chợ, hội thảo
do tỉnh và các huyện tổ chức. Bên cạnh đó, Kienlongbank
Mỏ Cày Nam còn thường xuyên đồng hành cùng các cơ
quan, tổ chức thực hiện các chương trình an sinh xã hội,
đóng góp sức mình cho sự phát triển của địa phương thông

Dư nợ cho vay
(Tỷ đồng)
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Phạm Thu Đông - Giám đốc Kienlongbank Mỏ Cày Nam

Được thành lập vào cuối năm 2010, Kienlongbank Mỏ Cày Nam là tổ chức
tín dụng thứ 10 có mặt tại khu vực Cù Lao Minh của tỉnh Bến Tre. Sau hơn
10 năm hoạt động, từ một thương hiệu chưa được nhiều người biết đến,
đến nay, Kienlongbank Mỏ Cày Nam đã trở thành điểm đến thân thuộc với
khách hàng địa phương và các khu vực lân cận.
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Tập thể CBNV Kienlongbank Mỏ Cày Nam

Kiên trì với mục tiêu phát triển
an toàn, bền vững

Đứng trước những thử thách, tập thể CBNV đã cùng nhau
nỗ lực, đoàn kết một lòng, cùng xác định các nhiệm vụ trọng
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Thời gian đầu hoạt động, Đơn vị phải đối mặt với rất nhiều
những khó khăn bởi địa bàn là một huyện thuần nông, cơ sở
vật chất còn thiếu thốn, thương hiệu Kienlongbank còn khá
xa lạ với người dân trong khi các ngân hàng bạn đã có mặt từ
nhiều năm trước. Thêm vào đó, đội ngũ nhân sự khá mỏng,
phần lớn CBNV đều là người từ địa phương khác đến nên gặp
nhiều khó khăn trong công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng…
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Phát huy sức mạnh của tập thể, giữ vững khối đoàn kết nội bộ,
sự tin tưởng, đồng hành của quý khách hàng, sự ủng hộ của
chính quyền địa phương, trong những năm qua, Kienlongbank
Mỏ Cày Nam đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ.
Tất cả những chỉ tiêu kinh doanh chính của Đơn vị đều tăng
trưởng mạnh qua từng năm. Đặc biệt, sau 4 năm (từ năm 2017
đến năm 2020), tổng tài sản của Đơn vị đã tăng gấp hai lần,
nâng cấp qui mô hoạt động từ cấp 4 lên cấp 1, tỷ lệ nợ xấu
luôn nằm trong nhóm thấp nhất của hệ thống, đội ngũ CBNV,
CTV của đơn vị đã tăng lên 33 người. Một thành tích nổi bật
của Đơn vị, đó là là giữ vững danh hiệu “Đơn vị kinh doanh xuất
sắc” trong hệ thống Kienlongbank suốt ba năm liên tục từ 2018
đến năm 2020.

Huy động vốn
(Tỷ đồng)
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qua các chương trình mang tính nhân văn, như: thanh niên
Đồng Khởi khởi nghiệp, trao học bổng “ Chia sẻ ước mơ”, Cơ
hội nghề nghiệp cho thanh niên vùng sâu …

tâm: sẽ tạo nên sự khác biệt từ chất lượng phục vụ, sử dụng
nó như một công cụ để tiếp cận, duy trì và phát triển khách
hàng. Cùng với phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” là
kim chỉ nam cho hành động, Kienlongbank Mỏ Cày Nam từng
bước tiến dần đến mục tiêu biến thương hiệu Kienlongbank
từ xa lạ trở nên thân thuộc với tất cả các đối tượng khách
hàng ở Mỏ Cày Nam nói riêng và khu vực Cù Lao Minh nói
chung chỉ sau 3 năm hoạt động.
Để phát triển hoạt động kinh doanh, Đơn vị đặt mục tiêu
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Hiện tại, khách hàng của Kienlongbank Mỏ Cày Nam đã trải
khắp 04 huyện của khu vực Cù Lao Minh ( Mỏ Cày Nam, Mỏ
Cày Bắc, Chợ Lách, Thạnh Phú) với gần 4.000 lượt khách giao
dịch hàng tháng. Số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm,
tiện ích của Kienlongbank luôn tăng trưởng ổn định qua từng
tháng. Với định hướng đa dạng hóa các nguồn thu nhập để
thích nghi với tình hình mới, trong 06 tháng đầu năm 2021,
dù tình hình kinh doanh chung gặp rất nhiều khó khăn do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Đơn vị vẫn đảm bảo
tăng trưởng tốt các chỉ tiêu kinh doanh chính, lợi nhuận vượt
kế hoạch được giao, hoàn thành 138%; riêng lợi nhuận từ
kinh doanh dịch vụ đạt hơn 400% kế hoạch, chiếm 45% /tổng
lợi nhuận của Đơn vị. Tập thể lãnh đạo và CBNV, CTV Đơn vị
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cũng đã thống nhất với định hướng xây dựng Kienlongbank
Mỏ Cày Nam trở thành một trong những đơn vị kinh doanh
đa năng, phát triển an toàn và bền vững trong hệ thống
Kienlongbank.
Hướng đến kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Ngân hàng
Kiên Long (27/10/1995 – 27/10/2021), tập thể CBNV, CTV
Kienlongbank Mỏ Cày Nam quyết tâm giữ vững khối đoàn kết
thống nhất, cùng chung tay vượt mọi khó khăn, gặt hái thật
nhiều thành quả trong kinh doanh. Kienlongbank Mỏ Cày
Nam quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những đơn vị
kinh doanh tiêu biểu của cả hệ thống để tương xứng với tiềm
năng của khu vực, sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo và niềm tin
yêu của quý khách hàng.
www.kienlongbank.com
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chức tiêm vắc-xin phòng lây nhiễm Covid cho CBNV, CTV;
các hoạt động truyền thông, chia sẻ thông tin áp dụng các
biện pháp phòng chống dịch được triển khai đồng bộ, kịp
thời trong hệ thống; hoạt động chăm lo, tặng rau củ quả,
thực phẩm thiết yếu cho CBNV tại địa phương bị ảnh hưởng
nặng nề nhất của dịch; thăm hỏi tình hình sức khoẻ, chăm lo
nơi ăn ở, điều trị bệnh đối với của CBNV, CTV chẳng may bị
bệnh một cách chu đáo, tận tình, điều này vô cùng cần thiết
trong thời điểm này giúp CBNV thấy an tâm, ấm lòng, cảm

động và có giá trị trân quý hơn.
Song song đó, Kienlongbank đang triển khai các dự án
mới như: Tái cơ cấu mô hình hoạt động, thay đổi core,
triển khai nhiều dự án công nghệ, liên kết đưa các sản
phẩm dịch vụ mới phục vụ khách hàng trong thời gian
tới. Đây là cơ hội để CBNV Kienlongbank nâng cao kiến
thức, kỹ năng, sự sáng tạo, nâng chất lượng phục vụ, giúp
khách hàng có những trải nghiệm tiện lợi và hài lòng hơn.

Định hướng về nguồn nhân lực
trong thời đại số

NGUỒN NHÂN LỰC
Yếu tố quyết định
sự phát triển của
Kienlongbank
năm
Lâm Thị Mỹ Nương - PGĐ phụ trách Phòng Nhân sự

Trong 26 năm qua, một trong những vấn đề
Kienlongbank quan tâm được đặt lên hàng đầu
đó là làm thế nào để xây dựng được một nguồn
lực có chất lượng, tạo nên lợi thế cạnh tranh, giúp
cho Kienlongbank thực hiện được các chiến lược
kinh doanh và nâng tầm vị thế trong lĩnh vực
Ngân hàng.
Số lượng nhân sự tại Kienlongbank ghi nhận đến hết
tháng 8/2021 là 3.142 CBNV và 1.718 CTV. Để xây dựng
đội ngũ đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh doanh
trong tương lai, Kienlongbank không chỉ chú trọng đào
tạo, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ hiện tại mà còn chủ
động tuyển dụng thêm nguồn nhân lực trẻ, phù hợp với
văn hoá tổ chức để ổn định phát triển lâu dài.
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Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và
đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản
lý, điều hành cũng như định hướng phát triển của
Kienlongbank. Trong thời gian tới, Kienlongbank định
hướng phát triển là “Ngân hàng số”, đây cũng là lợi thế
để Kienlongbank thu hút nguồn lực mới có chất lượng,
có định hướng chung, hoài bão được đóng góp cho sự
phát triển chung của ngân hàng.

Kienlongbank luôn thực hiện cùng lúc nhiều chính sách nhằm giữ
chân nhân tài

Nhiều chính sách nhân sự
nhân văn được triển khai
Trong những tháng gần đây, do ảnh hưởng nặng
nề của Đại dịch Covid-19 đã gây không ít khó
khăn cho công tác quản lý, duy trì nguồn nhân
lực, bao gồm cả đội ngũ CTV; trước sự ảnh hưởng
của dịch bệnh, Kienlongbank đã triển khai một số
chính sách khác nhau nhằm duy trì số lượng nhân
sự cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Cụ thể, Kienlongbank tạo điều kiện tốt nhất để
CBNV, CTV ổn định, duy trì công việc; triển khai
nhiều chính sách như: tiền lương, phí dịch vụ, chi
phí điều trị, chi phí xét nghiệm Covid-19; hỗ trợ,
bồi dưỡng chi phí ăn uống khi làm việc “3 tại chỗ”;
phối hợp với Công đoàn triển khai chính sách hỗ
trợ cho người lao động từ những quy định của
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, từ “Quỹ tình
nghĩa Kienlongbank”; đồng thời, Kienlongbank
cũng đã tích cực đóng góp kinh phí cho công tác
phòng, chống dịch và chính sách tiêm vắc-xin cho
CBNV.
Trong tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, mục
tiêu trọng tâm được đặt lên hàng đầu trong công
tác quản trị nguồn nhân lực của Kienlongbank là
tiếp tục chăm lo, bảo vệ an toàn sức khoẻ và tính
mạng cho CBNV, CTV; triển khai nhiều hoạt động
kết nối, phối hợp với chính quyền địa phương,
NHNN chi nhánh các địa phương, cơ quan y tế tổ

Để triển khai có hiệu quả ngân hàng số, mô hình kinh
doanh mới, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho
CBNV cũng được thiết kế, triển khai đào tạo thực tế để
CBNV từng bước tiếp cận, thích ứng với công nghệ mới.
Bên cạnh đó, ngoài các chương trình đào tạo nội bộ, mỗi
CBNV đã và đang chủ động trau dồi cho mình những
kiến thức cần thiết để thích ứng với sự phát triển và đổi
mới.
Kienlongbank thực hiện chiến lược quản lý nhân sự dựa
trên nền tảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp để điều
hành và quản lý con người. Gần đây, Kienlongbank đã
mạnh dạn đầu tư phát triển hệ thống công nghệ, giúp
công tác quản trị và điều hành được linh hoạt, chủ động
và hiệu quả hơn theo từng giai đoạn. Hiện nay, điều quan
trọng hơn hết là phải ổn định đội ngũ hiện tại, tránh biến
động lớn nhất là nhân sự có năng lực, có sự gắn kết lâu
dài với Kienlongbank, tiếp tục đào tạo cho đội ngũ có sự
nhạy bén, linh hoạt, có sự trải nghiệm, gắn kết.
Để thu hút lực lượng nhân sự mới có chất lượng,
Kienlongbank đã xây dựng cơ chế thu hút thông qua
chính sách thu nhập, chính sách phúc lợi nhằm tuyển
mới và giữ chân nhân tài; tập trung đào tạo nâng cao, cơ
hội thăng tiến, môi trường làm việc, cơ hội trải nghiệm
sản phẩm dịch vụ qua công nghệ số, các hệ thống, công
cụ quản lý hiệu quả làm việc để CBNV phát huy hiệu quả
năng suất lao động. Ngoài ra, các cơ chế, chính sách này
cũng không ngừng cải tiến, xây dựng mới…
Với những nguồn lực hiện có và định hướng phát triển
trong tương lai, Kienlongbank tin rằng sẽ là tiền đề vững
chắc để nguồn nhân lực Ngân hàng phát triển theo
chiều sâu, vững tâm thế để đưa Kienlongbank phát triển
vững mạnh.

www.kienlongbank.com

31

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

Kienlongbank tiếp cận tới từng địa phương để đưa nguồn vốn vay tìm đến đúng người cần nhu cầu vay vốn.

Kienlongbank tiếp cận tới từng địa phương để đưa nguồn vốn vay tìm đến đúng người cần nhu cầu vay vốn.

SẢN PHẨM VAY TRẢ GÓP NGÀY

Những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Kienlongbank
Đào Xuân Lâm - NV Cho vay trả góp ngày

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển cùng Kienlongbank, đến nay cho vay trả
góp ngày (TGN) là một trong những sản phẩm gắn liền từ những ngày đầu thành
lập ngân hàng. Vay trả góp ngày là sản phẩm cho vay theo hình thức trả góp ngày
(gốc và lãi) nhằm phục vụ nhu cầu đời sống và hoạt động kinh doanh của đa dạng
các đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn để bổ sung vốn lưu động trong sản
xuất và buôn bán như hộ kinh doanh, tiểu thương….

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngân hàng

X

uất phát điểm là một sản phẩm vay vốn ra đời
với mục đích giúp hạn chế tối đa tình trạng “tín
dụng đen” cho vay nặng lãi những năm 1990
tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sản phẩm vay vốn trả
góp ngày dần dần đã tiếp cận đến đông đảo các hộ
kinh doanh, tiểu thương; cung cấp kịp thời nguồn vốn
vay nhằm giúp các đối tượng khách hàng này ổn định
kinh doanh và buôn bán.
Để sản phẩm vay vốn trả góp ngày có thể tiếp cận
đến từng địa phương, nguồn vốn vay tìm đến đúng
người cần nhu cầu vay vốn, lực lượng hơn 1.700 cộng
tác viên tín dụng (CTV tín dụng) của Kienlongbank đã
len lỏi vào từng ấp, khóm, thôn, xã… nhằm tiếp cận
những người có nhu cầu vay vốn thực; qua đó, giúp
khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời.
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Hình thức cho vay dễ dàng, thủ tục đơn giản,
giải ngân nhanh chóng cùng khả năng thanh
toán linh hoạt động giúp cho sản phẩm vay vốn
trả góp ngày của Kienlongbank được đông đảo
đối tượng khách hàng đón nhận. Tính đến hết
ngày 31/7/2021, dư nợ trả góp ngày trên toàn hệ
thống Kienlongbank đạt 706 tỷ đồng, hoàn thành
70% kế hoạch của năm 2021, đáp ứng nhu cầu
vay vốn của 42.300 khách hàng,
Sản phẩm cho vay trả góp ngày không chỉ góp
phần vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng
trong suốt 26 năm qua, hình thức cho vay trả
góp ngày còn mang tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”
của Ngân hàng đến mọi lĩnh vực cần nguồn vốn
trong xã hội. Đặc biệt, sản phẩm còn lan toả đến

các vùng quê, nơi mà hệ thống tín dụng của các ngân
hàng thương mại còn hạn chế tiếp cận, góp phần giảm
bớt, đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen” đang ngày càng biến
tướng ở Việt Nam.
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình
kinh doanh sản xuất của khách hàng cũng như gây khó
khăn cho các cộng tác viên trong quá trình tiếp cận khách
hàng. Hiểu được điều này, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã

có những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm hỗ trợ cho khách
hàng, bao gồm: Giảm tiền lãi thu trong hạn cho khách hàng,
giãn nộp tiền đầu ngày của cộng tác viên (CTV), hỗ trợ phí
dịch vụ và cho CTV chậm nộp được phát vay; đồng thời,
nhằm khích lệ các CTV tăng trưởng dư nợ trả góp ngày, các
chương trình thi đua đã được triển khai như: Trao thưởng
cho cộng tác viên nộp tiền đúng ngày, chi thưởng cho các
CTV có dư nợ bình quân tăng theo quý…

Giá trị và hiệu quả mang lại
Là một sản phẩm gắn liền với nhiều dấu ấn gắn liền với sự phát triển của
KienLongbank từ năm 1995 đến nay, sản phẩm góp một phần vào sự phát
triển chung của Kienlongbank, giúp nhiều khách hàng biết đến Ngân hàng
thông qua hơn 1.700 CTV cho vay. Sản phẩm đi sâu vào từng thôn, xóm, xã,
huyện tại các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, sản
phẩm cũng đã tiếp cận các hộ kinh doanh, tiểu thương ở các chợ đầu mối
lớn của Việt Nam, như: Thành phố Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình
Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) hay huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương)…
khẳng định tên tuổi của Kienlongbank nói chung và sản phẩm TGN nói riêng
về một giá trị thương hiệu tài chính uy tín.
Trong giai đoạn kỷ nguyên mới, nơi mà sân chơi tài chính không còn là câu
chuyện riêng của bất kỳ ngân hàng thương mai hay công ty tài chính nào
độc quyền nữa, nơi mà cuộc cạnh tranh ngày càng cam go và thách thức thì
Ban lãnh đạo Kienlongbank đã đưa ra nhiều chiến lược phù hợp, đặc biệt là
mảng cho vay TGN nhằm cải tiến và không ngừng đổi mới để thích ứng với
tình hình kinh tế hiện tại.
Dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, các Cộng tác
viên trả góp ngày luôn đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, cùng nhau hoàn thành các kế
hoạch kinh doanh, góp phần cải tiến, số hóa sản phẩm để dễ dàng tiếp cận
khách hàng hơn. Ngoài ra, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục cho vay, mục
tiêu ứng dụng công nghệ vào quá trình xử lý hồ sơ vay vốn, giúp cải thiện,
nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Sản phẩm cho vay trả góp ngày tiếp tục góp
phần không nhỏ vào tăng trưởng lợi nhuận của
Kienlongbank trong suốt 26 năm qua
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33

KIENLONGBANK

KIENLONGBANK

PHÒNG PHÁP CHẾ TUÂN THỦ

Mắt xích quan trọng trong hoạt động Ngân hàng
Lê Thị Thanh Nga - PGĐ phụ trách - Phòng Pháp chế tuân thủ

Đa số các ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp khi hoạt động được điều
chỉnh bởi các quy định chung của pháp luật về doanh nghiệp, dân sự, thương mại…
Tuy nhiên, một số ngành nghề với đặc thù của mình, khi hoạt động cần phải tuân
theo các quy định riêng, từng mảng nghiệp vụ, bên cạnh một số quy định chung
về quy định chung của doanh nghiệp… Và, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực tài chính – ngân hàng là một trong những ngành nghề mang tính đặc thù đó.
Tầm quan trọng của pháp chế trong
hoạt động ngân hàng
Những nhân sự phụ trách công tác pháp lý cho doanh
nghiệp thông thường sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong
công tác triển khai các công việc, hoạt động. Đối với
những người làm công tác pháp chế trong lĩnh vực
ngân hàng, nhiệm vụ đó dường như càng không dễ
dàng. Nghề pháp lý không đơn thuần là dựa trên những
nguyên tắc, quy chuẩn của pháp luật để đưa ra nhận
định đúng hay sai, làm được hay không làm được mà
trên hết, chúng tôi cần phân tích, đánh giá cơ sở, căn
cứ của từng quy định pháp luật để đưa ra được những
giải pháp, định hướng cho Ban lãnh đạo và các đơn vị
kinh doanh để có thể đưa ra ựa chọn thích hợp, ít rủi ro
hoặc an toàn nhất.
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Công tác pháp lý đóng vai trò đặc
biệt trong chiến lược kinh doanh của
Kienlongbank
Chúng tôi - những người làm pháp lý ngân hàng
không chỉ giữ vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo
trong việc áp dụng các quy định pháp luật vào hoạt
động kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả,
mà còn là người luôn hỗ trợ các đơn vị kinh doanh
(ĐVKD) trong việc giải quyết các khó khăn, vướng
mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý trong quá trình
hoạt động. Chúng tôi là người luôn đứng phía sau
thành công của ĐVKD nhưng cần phải phỏng đoán
trước các rủi ro, dự báo các nguy hiểm trong tương
lai có thể xảy ra và đưa ra phương hướng để xử lý
nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Nhiệm vụ và mối liên hệ của công tác pháp
chế
Các ĐVKD luôn hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt, vượt
mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Do vậy, họ luôn mong
muốn tự chủ trong việc kinh doanh. Sự tự do thực hiện
những điều mà họ muốn và làm những gì họ cho là đúng,
họ thể hiện sức mạnh để sẵn sàng bức phá mọi thứ, vượt
qua các ranh giới và rào cản quy định của pháp luật. Đảm
nhận công tác pháp chế ngân hàng, chúng tôi được ví như
người “cầm dây cương” để đảm bảo mọi hoạt động phải
luôn nằm trong khuôn khổ mà pháp luật cho phép. Công
tác pháp chế sẽ sử dụng quy định pháp luật để xây dựng
nên một hành lang pháp lý an toàn nhưng vẫn đáp ứng nhu
cầu hoạt động kinh doanh.
Với sự phát triển không ngừng của thời đại công nghệ số
thì các quy định của pháp luật đôi lúc vẫn chưa thể theo kịp
với thực tế. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cũng không
thể vì thế mà “vượt lề” và phải đi theo lối đi chung. Chúng
tôi - những người làm công tác pháp chế luôn chấp nhận từ
bỏ những lợi ích của bản thân, sẵn sàng làm việc ngày đêm,
quên đi giờ giấc chỉ để nghiên cứu, vận dụng quy định pháp
luật để vừa hoạt động kinh doanh theo xu thế mới nhưng
vẫn đi trong khuôn khổ của quy định pháp luật.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng Pháp
chế tuân thủ với các ĐVKD cũng giúp hạn
chế tối đa những sai sót không đáng có
Lời khen, sự chia sẻ và những đồng cảm dường như không
dành cho nghề pháp chế chúng tôi. Thay vào đó là sự phán
xét, chê trách nhưng chúng tôi không thấy phiền lòng. Vì
chúng tôi hiểu rõ ai cũng có nhiệm vụ riêng, ai cũng muốn
hoàn thành mục tiêu của mình và chúng tôi cũng vậy.
Nhiệm vụ của Phòng Pháp chế là làm sao để đảm bảo cho
hoạt động của ngân hàng luôn đúng theo quy định của
pháp luật, kiểm soát, giảm thiểu các rủi ro về mặt pháp lý,
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngân hàng. Chúng
tôi - những người làm pháp chế luôn sẵn sàng đồng hành
cùng các ĐVKD, hỗ trợ và phối hợp với nhau để tiến tới một
điểm chung duy nhất là vì sự bền vững và phát triển của
Kienlongbank.
Mỗi nhân viên pháp chế của Phòng Pháp chế tuân thủ đều
là một tấm khiên bảo vệ sự an toàn cho mọi hoạt động kinh
doanh của Kienlongbank; là một mắt xích trong nhiều mắt
xích quan trọng được gắn kết bởi nhiều đơn vị khác nhau; vì
một mục tiêu chung tạo nên sự kết nối giúp Kienlongbank
vững mạnh và phát triển.
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Khách hàng Đinh Gia Tuấn – Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
(Khách hàng Kienlongbank Phú Yên)

Từ mối lương duyên đến đối tác tin cậy
KIENLONGBANK PHÚ YÊN VÀ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

KIENLONGBANK

Khách hàng Trần Mỹ Nga – Khách hàng
Kienlongbank Phú Quốc

Rượu sim 7 Gáo và chữ “tình”
với KIENLONGBANK PHÚ QUỐC

T

ôi là chủ cửa hàng Rượu sim 7 Gáo tại ấp
Suối Mây, xã Dương Tơ, thành phố Phú
Quốc. Cách đây 10 năm, qua lời giới thiệu
của người thân, tôi đến Kienlongbank để
tìm hiểu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm. Dưới sự
hướng dẫn và tư vấn của các giao dịch viên, ngoài
gửi tiết kiệm, tôi đã quyết định sử dụng thêm dịch
vụ tài khoản chi lương của Ngân hàng. Với dịch
vụ này, công tác chi trả lương thưởng của cửa
hàng thuận lợi hơn nhiều, tôi không còn gặp phải
những khó khăn, bất tiện chi chi lương bằng tiền
mặt như trước đây.

Tôi là giảng viên của Trường Đại học Xây dựng
Miền Trung, tỉnh Phú Yên. Là người làm nghề
giáo dục, tôi luôn đặt niềm tin học trò của mình
sẽ gặt hái được nhiều thành công khi rời khỏi
giảng đường đại học. Tôi sẽ càng vui mừng khi
các em trở về gặp gỡ và chia sẻ những thành
quả của mình. Tôi luôn tin rằng mọi cuộc gặp
gỡ trong cuộc đời là một cái duyên, và chính
một học trò cũ đã tạo nên mối lương duyên để
tôi và nhà trường gắn kết với Ngân hàng Kiên
Long suốt 5 năm qua.
Một buổi chiều mùa hè năm 2016, tôi được một
em học trò cũ thân thiết hẹn gặp. Em là cựu
sinh viên chuyên ngành kế toán của trường,
đang làm việc tại Ngân hàng Kiên Long. Khác
với sự nhút nhát hồi đi học, em hoạt ngôn và
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Kienlongbank và Trường Đại học Xây dựng
tự tin hơn hẳn. Em chia sẻ với tôi về những điều
Miền Trung
em được học và trải nghiệm sau khi đi làm. Em
ngỏ ý muốn về trường thực hiện chương trình làm thẻ ATM cho các em sinh viên. Qua trao đổi với Ban Giám hiệu, chúng tôi
tạo điều kiện để em tổ chức thực hiện. Đây chính là cơ duyên gắn kết và tạo nên mối quan hệ hợp tác của Trường Đại học Xây
dựng Miền Trung và Ngân hàng Kiên Long.
Điều làm các em sinh viên và thầy cô ấn tượng về Kienlongbank ban đầu chính là chương trình làm thẻ ATM tên gọi Hoàng Sa
Việt Nam – Trường Sa Việt Nam với thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như đóng góp vào Quỹ ủng hộ bảo vệ Biển
Đông. Cái mà chúng tôi nhận được không chỉ là một chiếc thẻ ATM thông thường, mà còn là niềm tự hào khi sở hữu một sản
phẩm ngân hàng đầy ý nghĩa nhân văn. Kể từ đó, Kienlongbank Phú Yên luôn cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính
ngân hàng; đồng hành cùng nhà trường trong công tác giáo dục thông qua các chương trình tư vấn kỹ năng; động viên, khuyến
khích tinh thần học tập cho các em sinh viên thông qua các suất học bổng. Bên cạnh đó, Kienlongbank Phú Yên còn tích cực
tham gia các hoạt động, phong trào do nhà trường tổ chức như hội thao, ngày hội đọc sách...
Về phần cá nhân, tôi cũng đã trở thành một vị khách hàng thân thiết của Kienlongbank Phú Yên. Tôi có cơ hội được tiếp xúc và
sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhiều hơn, được gặp gỡ đội ngũ nhân viên vô cùng chuyên nghiệp và nhiệt huyết.
Tôi thầm nghĩ, cơ duyên không chỉ đưa mình tôi, mà cả ngàn sinh viên cùng giảng viên gắn kết với Ngân hàng Kiên Long. Nhân
dịp kỉ niệm 26 năm thành lập Kienlongbank, tôi kính gửi đôi lời chúc thân thương:

“Chúc mừng Kiên Long thêm tuổi mới
Vạn sự thành công vạn an khang
Khách hàng tiền tài luôn tấp nập
Uy tín vang xa khắp mọi miền”
Phạm Thị Minh Hằng - Phó phòng Kế toán - Ngân quỹ Kienlongbank Phú Yên
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Vì tính chất công việc, hầu như tôi đều đã sử dụng
qua các sản phẩm, dịch vụ của Kienlongbank,
từ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ứng dụng Internet
Banking, Mobile Banking, nộp tiền mặt, chuyển
tiền … Khi có những thắc mắc hoặc khó khăn, tôi
đều nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tận tình từ
Kienlongbank Phú Quốc. Những ngày Lễ, Tết, sinh
nhật, … không kể mưa hay nắng, Kienlongbank
luôn có những phần quà ý nghĩa gửi đến tận tay
khách hàng. Điều đó cho thấy sự chuyên nghiệp
và chu đáo mà Kienlongbank dành cho khách
hàng của mình.

CBNV Kienlongbank Phú Quốc ghé thăm cửa hàng kinh doanh của
khách hàng Trần Mỹ Nga (bìa trái)

Đặc biệt, trong những thời điểm do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19, cơ sở kinh doanh ngưng
hoạt động, nhiều kinh phí phát sinh, gia đình tôi
gặp nhiều khó khăn, Kienlongbank vẫn luôn hết
lòng hỗ trợ khách hàng, hướng dẫn và tư vấn cho
tôi những phương án tối ưu nhất, giúp tôi giải
quyết được vấn đề đang gặp phải và ổn định lại
các hoạt động.
Từ những trải nghiệm tốt đẹp đó, đến nay tôi vẫn
một lòng gắn bó với nơi này. Kienlongbank Phú
Quốc là người bạn đồng hành không chỉ với gia
đình tôi mà còn với Rượu sim 7 Gáo. Nhân kỷ niệm
26 năm thành lập Kienlongbank, tôi gửi lời chúc
sức khỏe đến toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân
viên Kienlongbank. Chúc Ngân hàng luôn phát
triển mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành công.
Nguyễn Thị Mẫn – Nhân viên tư vấn khách hàng
Kienlongbank Phú Quốc
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Khách hàng Lâm Ngọc Nga – Khách hàng Kienlongbank Bạc Liêu
Khách hàng Nguyễn Đức Tuấn – Khách hàng Kienlongbank Rạch Giá (Kiên Giang)

Kienlongbank luôn là lựa
chọn hàng đầu của tôi

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập, gia đình khách hàng Nguyễn Đức Tuấn gửi lời chúc sức khỏe và thành
công đến toàn thể CBNV Kienlongbank

V

ào đầu năm 2013, khi có nhu cầu vay vốn xây dựng nhà trọ cho sinh viên, công nhân tại địa phương, được
người thân giới thiệu, tôi đã tìm đến Kienlongbank Rạch Giá. Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của nhân
viên tín dụng và Ban lãnh đạo Ngân hàng, tôi tiếp nhận kịp thời số vốn vay 100 triệu đồng để xây dựng 6 căn
nhà trọ đầu tiên. Đến nay, trải qua hơn 8 năm đồng hành và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Kienlongbank,
tôi đã từng bước nâng quy mô kinh doanh lên 30 căn nhà trọ, tạo thu nhập ổn định và phát triển kinh tế cho gia đình.
Ngoài vay vốn, tôi còn được hỗ trợ nhiều dịch vụ tiện ích khác khi đến giao dịch tại Kienlongbank như chuyển tiền
cho con đi học không tốn phí, sử dụng thẻ tín dụng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cùng các ứng dụng tiện lợi để giao
dịch và thanh toán trên điện thoại. Trong quá trình giao dịch với Ngân hàng, điều tôi ấn tượng hơn hết là thái độ phục
vụ ân cần, chu đáo của các CBNV. Vào các dịp Lễ, Tết, Ngân hàng đều có các phần quà kỷ niệm, tạo thêm sự gắn kết,
gần gũi và thân thiết. Có thể nói, Kienlongbank là người bạn đồng hành, chia sẻ cùng gia đình tôi trong suốt chặng
đường kinh doanh vừa qua.
Trong thời gian tới, tôi dự định tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh nhà trọ sinh viên - công nhân và Kienlongbank
luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi khi có nhu cầu sử dụng vốn vay và các dịch vụ tiền tệ khác.
Nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Ngân hàng, tôi và gia đinh xin kính chúc toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo Ngân
hàng dồi dào sức khỏe, chúc Ngân hàng ngày các phát triển và luôn là người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng
cả nước.

K

ĐỒNG HÀNH VÀ CHIA SẺ
CÙNG KIENLONGBANK

hi kể về những khách hàng truyền thống tại
Kienlongbank Bạc Liêu, chắc hẳn nhiều nhân viên tại
Đơn vị sẽ nhắc đến gia đình cô Lâm Ngọc Nga đang
kinh doanh vàng, bạc, đá quý tại thành phố Bạc Liêu.
Cô là vị khách hàng đã đồng hành và gắn bó với Kienlongbank
Bạc Liêu suốt 10 năm qua kể từ những năm đầu Đơn vị mới
thành lập.
Không những cô Nga mà những người con của cô cũng là
những khách hàng luôn sát cánh cùng Đơn vị. Nhớ lại lần đầu
khi tôi đến trực tiếp cơ sở kinh doanh của cô để giới thiệu về
các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Tọa lạc tại Phường 3
trung tâm thành phố Bạc Liêu, điều dễ quan sát nhất đó là cửa
hàng của Cô Nga trưng bày những sản phẩm mang giá trị thẩm
mỹ và được chế tác vô cùng tinh xảo, lúc nào cũng tấp nập
khách đến giao dịch. Khi thấy tôi với trang phục ngân hàng, cô
đến gần tôi và ân cần hỏi: “Cô giúp gì được cho con?”. Cảm nhận
đầu tiên là khuôn mặt phúc hậu cùng với giọng nói trìu mến
ở cô càng toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng lại gần gũi
quá đỗi khiến tôi không thể lẫn với bất kỳ ai. Sau khi tôi giới
thiệu qua các sản phẩm, dịch vụ, cô dừng lại và hỏi nhiều về
sản phẩm tiền gửi kèm theo lời hẹn “Cô sẽ ghé Ngân hàng ủng
hộ con”. Kể từ lần gặp gỡ ấy, cô Nga đã trở thành khách hàng
thân thiết của Đơn vị, thường xuyên tham dự các chương trình
và hoạt động Đơn vị tổ chức. Vào dịp khánh thành trụ sở hoạt
động mới, gia đình cô đã góp mặt cùng chung vui với Ngân
hàng và không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất.
Vào trước thời điểm thành phố Bạc Liêu thực hiện giãn cách
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tôi cùng đồng
nghiệp đi công tác và ghé thăm nhà cô. Chia sẻ với chúng tôi,
cô cho biết: “Như tất cả các ngành nghề khác, kinh doanh vàng,
bạc cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Khó khăn

là vậy, nhưng đây là nghề gia truyền của gia đình, chính
mẹ cô là người đã truyền sự đam mê và giờ đây cô cùng
các con đang tiếp nối và nỗ lực phát huy truyền thống đó”.
Tiếp lời cô Nga, chị Trần Tuyết Hạnh, con gái cô và cũng
là một khách hàng lớn của Kienlongbank Bạc Liêu, tâm
sự: “Hoạt động mua bán trang sức đôi khi rất khó để chủ
động nguồn vốn, nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn kịp thời của
Kienlongbank mà công việc làm ăn của cửa hàng trở nên
thuận lợi hơn. Kienlongbank luôn ân cần và niềm nở, mỗi
lần đến giao dịch đều cho người khác cảm giác gần gũi,
thân thiện”.
Sự đồng hành, chia sẻ giữa Kienlongbank và khách
hàng đã tạo nên những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.
Vào ngày 28/3/2021 vừa qua, Lễ khánh thành Nhà thờ
tổ Hội kim hoàn tại Bạc Liêu được tổ chức long trọng.
Gia đình cô Nga đã gửi đến Ngân hàng tấm thiệp mời
tham dự cùng lời nhắn nhủ: “Đơn vị gắng nhín chút thời
gian tham dự Lễ cùng với gia đình nhé!”. Điều đó khiến
chúng tôi thật sự xúc động bởi nó thể hiện sự tin tưởng
của khách hàng dành cho Ngân hàng, đồng thời cũng
tạo cơ hội để chúng tôi có thể tiếp cận và giao lưu với
các doanh nghiệp trong giới hoàn kim trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu.
Khép lại buổi trò chuyện thân mật, tôi cùng đồng
nghiệp trở về nơi làm việc. Cô Nga trìu mến gửi những
lời chúc tốt đẹp đến Kienlongbank. “Chúc cho Ngân
hàng luôn hoạt động ổn định và ngày càng phát triển
vững mạnh”. Đáp lại sự quý mến của gia đình, chúng tôi
cũng gửi đến cô lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân
thành vì trong suốt chặng đường vừa qua cô đã luôn
gắn bó, đồng hàng và chia sẻ cùng Kienlongbank.

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

Ngô Minh Đức – Nhân viên tín dụng Kienlongbank Rạch Giá
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Khách hàng Đinh Ngọc A – Khách hàng Kienlongbank
Sông Cầu (Phú Yên)

TRÁI NGỌT TỪ
NGUỒN VỐN CỦA
KIENLONGBANK
SÔNG CẦU

Kienlongbank Sông Cầu đến thăm cơ sở nuôi tôm hùm của
khách hàng Đinh Ngọc A
Nói đến thị xã Sông Cầu là người ta nghĩ ngay đến “thủ phủ” nuôi
tôm hùm của tỉnh Phú Yên, hiện đang dẫn đầu cả nước về sản
lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Như thông lệ, hàng tháng, chúng tôi thường kết hợp vừa đi tiếp
thị mở rộng địa bàn, tìm kiếm khách hàng mới và cũng đồng thời
ghé thăm công việc làm ăn, buôn bán, sản xuất kinh doanh của
một số khách hàng hiện đang vay vốn tại Kienlongbank Sông
Cầu. Vào một buổi chiều cuối tháng 8/2021, tôi cùng với anh em
tín dụng đến thăm cơ sở nuôi trồng thuỷ hải sản của anh Đinh
Ngọc A tại thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh
Phú Yên. Anh Đinh Ngọc A là một trong những khách hàng sử
dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Đơn vị.
Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà cấp 4 khang trang, anh vừa
rót nước mời khách vừa nói: “Hôm nay, các em xuống thăm làm
anh bất ngờ quá, mà sao không gọi điện báo trước cho anh biết, gặp
anh là may mắn đấy (anh cười), vì thường anh ra bè cho tôm ăn từ
sáng sớm đến xế chiều mới vào, tiện thể anh mời các em ra bè tham
quan cho biết nhé”. Nói rồi anh chuẩn bị mồi, thức ăn cho tôm và
trang bị cho anh em chúng tôi vài chiếc nón lá rộng vành để che
nắng. Phương tiện di chuyển ra bè là một chiếc thuyền thúng
composite còn khá mới, anh là người cầm lái, vừa chèo vừa trò
chuyện, trao đổi công việc làm ăn, sản xuất kinh doanh.
Anh A tâm sự: “Trước đây, do đặc thù là vùng bãi ngang, không có
đất nông nghiệp để sản xuất lương thực, chỉ duy nhất một nghề chài
lưới ven đầm, cuộc sống khá khó khăn nên nhiều người bỏ đi nơi
khác tìm kế sinh nhai. Nhưng hôm nay, con tôm hùm đã níu chân và
mang lại nguồn lợi lớn, đã làm thay đổi cuộc sống của bao người”.
Và vợ chồng anh cũng như thế, lúc đầu cơ sở nuôi trồng của gia
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đình anh chỉ là một đìa tôm nhỏ, vốn chỉ đủ nuôi từ
20 – 30 lồng bè tôm hùm. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời
từ nguồn vốn của Kienlongbank, vợ chồng anh đã
mở rộng quy mô nuôi trồng. Hiện tại, anh đang đầu
tư trên 400 lồng bè nuôi tôm hùm các loại, mỗi lồng
bè dao động từ 250 – 300 con tôm thịt, ngoài ra anh
cũng vừa thả thêm 2.000 con tôm giống, loại tôm
hùm xanh cho vụ mới, phục vụ nhu cầu tôm hùm
thương phẩm trong dịp Tết sắp đến. Anh khoe: “Nhờ
có con tôm mà vợ chồng anh mới có đủ tiền đầu tư cho
đứa con trai lớn đang học Thạc sĩ trường Edith Cowan
University – ECU bên Australia đó em”.

Chúc mừng
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20.11

Kienlongbank Kính chúc Quý Thầy, Cô, Giảng viên nội bộ của
Ngân hàng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc & thành công!

Tuy nhiên, anh vẫn còn nhiều lo lắng và trăn trở:
“Vợ chồng anh cũng như đa số người dân ở đây vẫn
lo lắng vì trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đã ảnh
hưởng đến giá mua thức ăn cho tôm hùm tăng cao,
việc xuất tôm bán cho thương lái để xuất khẩu sang
các nước, trong đó có thị trường Trung Quốc cũng như
thị trường tiêu thụ tôm hùm thương phẩm trong nước
bị ảnh hưởng”.
Thấu hiều, đồng cảm với những chia sẻ, trăn trở
của vợ chồng anh, anh em Kienlongbank Sông cầu
luôn động viên, hỗ trợ cho vợ chồng anh những
gì nhanh nhất, tốt nhất và kịp thời nhất. Đặc biệt,
chúng tôi thông báo một tin rất vui cho vợ chồng
anh về việc Kienlongbank triển khai chương trình
“Kienlongbank hỗ trợ khách hàng dịch Covid-19”, qua
đó sẽ giảm lãi suất vay, góp phần hỗ trợ gia đình anh
chị khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế.
Anh lại chèo thuyền đưa chúng tôi vào bờ. Tạm biệt
anh và gia đình, chúng tôi tin tưởng rằng, với những
cố gắng và quyết tâm của anh, cùng với sự hỗ trợ
nguồn vốn của Kienlongbank Sông Cầu trong thời
gian tới khi dịch Covid-19 dần kiểm soát sẽ mang
lại nhiều trái ngọt. Chúc cho gia đình anh Đinh
Ngọc A và chị Hà luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc,
thành đạt và mãi mãi là khách hàng thân thiết của
Kienlongbank Sông Cầu.

1900 6929

www.kienlongbank.com

Nguyễn Hữu Trung
Phó Giám đốc Kienlongbank Sông Cầu
www.kienlongbank.com
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KIENLONGBANK VÀ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - MÁY STM
Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

1

4

Giới thiệu chung về máy STM

STM (Smart Teller Machine) là hệ thống máy thông minh, tích hợp các công nghệ tân tiến nhất để thực hiện các chức
năng thay thế cho một quầy giao dịch truyền thống dành cho các nghiệp vụ mở tài khoản, cấp phát thẻ nhanh, ký hợp
đồng, tư vấn, các giao dịch nộp/rút tiền mặt, in/quét/thu hồi tài liệu ….. đặc biệt, Kienlongbank đang nghiên cứu phát
triển tính năng thanh toán, nộp lệ phí dịch vụ hành chính công ngay trên máy STM với hơn 1.000 dịch vụ công như đăng
ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp;
nộp lệ phí trước bạ và tờ khai đăng ký ôtô, xe máy; nộp lệ phí phạt vi phạm giao thông…. Đây là thiết bị được đánh giá
là hiện đại, tiên tiến bậc nhất với giá thành đầu tư đắt đỏ tại thị trường Việt Nam hiện nay.
STM của Kienlongbank sử dụng phần mềm Unicat là phần mềm đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận bởi tổ chức
EMVco, phát triển bởi các lập trình viên “nội bộ” cũng như dự án về STM, luôn được các lãnh đạo ngân hàng và các đơn
vị nghiệp vụ rất quan tâm và hỗ trợ. Chính vì vậy, các tính năng mới của STM được phát triển, thử nghiệm và được đưa
vào hoạt động rất nhanh chóng. Có thể nói, đây là một lợi thế khi Kienlongbank tham gia sân chơi “số”, trong sân chơi
này, an toàn và tốc độ chính là 2 yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Hy vọng, trong thời gian tới, dự án STM tiếp
tục triển khai thành công và góp phần đưa Kienlongbank sớm trở thành ngân hàng số top đầu của Việt Nam.

2

STM có những tính năng gì?
Kienlongbank: Các tính năng của máy STM
Nộp tiền vào tài khoản

Rút tiền

Chuyển khoản

Kienlongbank: Các tính năng vượt trội của máy STM:

Phần mềm Unicat đầu tiên inhouse tại Việt Nam, do chính các kỹ sư tập đoàn
Sunshine phát triển, được chứng nhận bởi EMVco và Napas.
Thay thế được các giao dịch truyền thống tại quầy
Giao dịch không cần thẻ (QR Code và sinh trắc học vân tay)

5

STM có bảo mật không?
Kienlongbank
Các thiết bị kèm theo STM đạt chuẩn quốc tế như: Đầu đọc
thẻ đáp ứng các tiêu chuẩn ISO7810, ISO7811 - 1/2/3/4/5/6,
ISO7812, ISO7813, ISO4909, CP8 and ISO7816 - 1/2/3,
ISO7813. Bàn phím hỗ trợ bảo mật 3DES, DES, SM4, đáp
ứng tiêu chuẩn an toàn ANSI X9.24, và đạt chứng chỉ của
EMV, Napas và PCI-DSS.

6
Khoản vay

STM có phân biệt được tiền giả khi nộp tiền mặt?
Kienlongbank
STM phân biệt được các loại tiền không hợp lệ như: Tiền giả, tiền rách, nhăn
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mở mới tài khoản

Dịch vụ cập nhật tài khoản

Sự khác biệt với các sản phẩm của ngân hàng khác?

7

Thẻ sau khi phát hành có thể thực hiện giao dịch được ngay?
Kienlongbank
Thẻ sau khi phát hành trên máy STM khách hàng có thể giao dịch được ngay.

Thanh toán
Giao dịch bằng thẻ ATM và
sinh trắc học vân tay

Phát hành thẻ

Tư vấn dịch vụ

8

Kế hoạch phát triển STM
Nằm trong chiến lược mở rộng và phát triển mạng lưới. Trong thời gian tới, Kienlongbank dự kiến sẽ triển khai hệ
thống máy STM tại 100% các điểm giao dịch của ngân hàng.

Gửi tiết kiệm

3

STM được triển khai bằng những hình thức nào?
Kienlongbank: STM sẽ được triển khai bằng 3 hình thức

Tại phòng Giao dịch số (đặt tại các địa điểm phòng giao dịch của Kienlongbank)
Tại SelfService Bank (các Kios đặt bền ngoài phòng giao dịch)
Phòng giao dịch di động (Mobile Branch)
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Đầu tư

Ngoài ra sẽ triển khai các điểm giao dịch Self-Service 24/7 tại các trung tâm thương mại, khu đô thị lớn trên cả nước.
Với sự hoạt động của máy STM, tại đây, khách hàng có thể Rút/Nạp tiền; Cấp phát thẻ chỉ trong vòng 5 phút; Mở sổ tiết
kiệm hoặc Tư vấn dịch vụ ngân hàng, đầu tư thông qua kết nối video trực tuyến… Nhân viên tổng đài sẽ tiếp đón và
sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thông qua webcam từ xa. Mạng lưới rộng khắp của Self-Service sẽ giúp khách hàng dễ
dàng tiếp cận và giải quyết được những vấn đề liên quan tới tài chính của mình.
Xuất phát từ mục tiêu kéo gần khoảng cách tiếp cận công nghệ mới tới khách hàng, Kienlongbank đang nghiên cứu
và định hướng phát triển hệ thống Mobile Branch - Mô hình ngân hàng di động sử dụng máy STM trên ô tô chuyên
dụng hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Chỉ trên một chiếc xe nhỏ gọn, điểm giao dịch lưu động
Mobile Branch thực hiện một số lĩnh vực, nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà
nước…., cụ thể như huy động vốn, cho vay, các dịch vụ mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng các dịch vụ trên
tài khoản thanh toán; thẻ ghi nợ nội địa; dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ; chi trả kiều
hối (VNĐ), bán bảo hiểm; E-Banking, Mobile banking, giao dịch qua máy và các dịch vụ khác theo quy định của
Kienlongbank.
www.kienlongbank.com
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Vạch trần
CÁC CHIÊU TRÒ
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT
TIỀN TRONG TÀI KHOẢN
NGÂN HÀNG TRONG
MÙA DỊCH COVID-19
Lợi dụng bối cảnh dịch
Covid-19 diễn biến phức
tạp, nhiều đối tượng đã
“vẽ” ra các hình thức lừa
đảo như hỗ trợ vay vốn,
chiếm đoạt tiền hàng, lập
App đầu tư ảo, lừa đảo
khách hàng thực hiện
một số giao dịch tài
chính, ngân hàng nhằm
chiếm đoạt tài sản.
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HÌNH THỨC/CÁCH THỨC

NỘI DUNG LỪA ĐẢO

KIENLONGBANK KHUYẾN CÁO
KHÁCH HÀNG

Đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên ngân
hàng gửi email giả mạo website, hotline hoặc tin
nhắn thông báo cung cấp gói hỗ trợ và yêu cầu
khách hàng truy cập đường link để nhận gói hỗ trợ
này.

Đường link này sẽ dẫn tới website giả mạo trang
đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, kẻ gian yêu
cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông
tin dịch vụ nhằm chiếm đoạt tiền.

Không cung cấp thông tin, truy cập các
đường link, liên kết tin nhắn/email lạ hoặc
không rõ nguồn gốc;

Đối tượng lừa đảo giả làm nhân viên ngân hàng
tiếp cận khách hàng qua điện thoại hoặc thư điện
tử với mục đích đăng ký Vac-xin ngừa Covid -19 và
yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin thẻ tín
dụng/ tài khoản/ mã OTP để cài đặt ứng dụng
đăng ký tiêm Vắc-xin hoặc yêu cầu chuyển trước
một khoản tiền để được đăng ký nhằm đánh cắp
dữ liệu cá nhân.

Đường link giả này có thể được gửi cho khách hàng
qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại để đăng ký
Vac-xin ngừa Covid-19 nhưng đường dẫn lại chứa
phần mềm độc hại tấn công máy tính, điện thoại của
khách hàng và ăn cắp dữ liệu cá nhân.

Không chia sẻ với người khác bất kỳ thông
tin cá nhân, thông tin tài khoản, thẻ ATM, thẻ
tín dụng, tên đăng nhập và mật khẩu của
thiết bị bảo mật và ngân hàng trực tuyến, mã
OTP v.v.

Mạo danh nhân viên nhà mạng liên hệ và đề nghị
hỗ trợ chuyển đổi sim 3G thành sim 4G qua điện
thoại. Sau đó đối tượng lừa đảo hướng dẫn cách
nhắn tin theo cú pháp của nhà mạng để chuyển
đổi nhưng thực tế đây là yêu cầu chuyển đổi từ sim
3G (do khách hàng sử dụng) lên sim 4G của đối
tượng lừa đảo.

Nếu khách hàng làm theo hướng dẫn, đối tượng lừa
đảo sẽ chiếm đoạt được quyền sử dụng số điện thoại.
Từ đó có được thông tin cá nhân và số điện thoại di
động của khách hàng; đối tượng sẽ liên hệ nhà mạng
với tư cách là Quý khách để yêu cầu thay thế SIM với
lí do bị mất thẻ SIM hoặc thẻ bị lỗi yêu cầu hủy SIM
hiện có và phát hành SIM mới. Đối tượng lừa đảo tiếp
đó sẽ nhận được tất cả thông báo về giao dịch ngân
hàng, bao gồm cả OTP.

Chỉ thực hiện yêu cầu chuyển đổi SIM tại các
cửa hàng chính thức của nhà mạng hoặc
hướng dẫn được đăng tải trên trang điện tử
chính thức của nhà mạng.

Đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng để hỗ
trợ khoản vay, mở thẻ. Sau đó, kẻ gian yêu cầu
khách hàng nộp tiền thanh toán phí hồ sơ, phí bảo
hiểm, phí khoản vay.

Sau khi tư vấn qua điện thoại, Zalo, Facebook, đối
tượng sẽ hướng dẫn khách hàng thao tác tải một số
ứng dụng giả mạo, được thiết kế tương tự các ứng
dụng, web của ngân hàng.

Không cài đặt các ứng dụng chưa được xác
thực, đặc biệt là theo yêu cầu của đối tượng
lạ; không cho mượn hoặc cho thuê thông tin
cá nhân để mở thẻ, tài khoản ngân hàng.

Nhằm tạo sự tin tưởng, đối tượng còn làm giả/cắt
dán chữ ký và con dấu của ngân hàng, đăng tải nhiều
hình ảnh cá nhân kèm thẻ nhân viên, bằng khen của
cán bộ nhân viên. Cuối cùng, đối tượng sẽ yêu cầu
khách hàng nộp phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm,
phí khoản vay… vào một tài khoản cá nhân và chiếm
đoạt số tiền này.

Ngân hàng không thực hiện nhận hồ sơ mở
thẻ tín dụng qua các trang mạng xã hội (Zalo,
Facebook,…).

Không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của
các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại, tin
nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch
ngân hàng.

Nếu khách hàng không còn nhận được các
cuộc gọi, tin nhắn, hoặc điện thoại hiển thị
“SIM chưa được đăng ký” hoặc một tin nhắn
tương tự, hãy liên hệ Hotline với nhà mạng
ngay lập tức.

Ngân hàng hoàn toàn không yêu cầu khách
hàng nộp phí, chuyển khoản, nộp tiền mở
thẻ tín dụng.
www.kienlongbank.com
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Kienlongbank - Nơi tôi gắn bó
VỚI TÔI, CÁI TÂM PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
PHẢI ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU

KIENLONGBANK….
VỮNG TIN SẴN LÒNG CHIA SẺ
Nguyễn Nữ Hương Quỳnh – Giao dịch viên Kienlongbank Phú Yên

Dương Thị Bích Ngọc - Kiểm soát viên giao dịch (Kienlongbank Gò Quao)
Năm 2013, để tiện cho quá trình đi lại,
tôi xin chuyển công tác về gần nhà tại
Phòng Giao dịch Gò Quao. Trong quá
trình tư vấn chương trình khuyến mại
dành cho khách hàng, vì không đọc rõ
thông báo thời hạn kết thúc chương
trình, tôi đã tư vấn cho khách hàng và
chi thưởng sau khi thời điểm chương
trình hết hạn. Dạo ấy, tôi đã chi thưởng
cho khách hàng một khoản tiền không
nhỏ, con số lớn hơn cả tiền lương một
tháng mà tôi nhận được khi ấy.

G

iờ đây, khi đã đảm nhiệm vị trí kiểm soát viên giao dịch, tôi vẫn luôn truyền đạt
các bạn giao dịch viên với phương châm “rèn luyện kỹ năng bán hàng, không ngừng
học hỏi, làm việc bằng cái tâm, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và đã có hậu
phương vững chắc là tôi luôn ngồi ở phía sau sẵn sàng hỗ trợ các bạn”.
Thế nhưng, để ngồi tại vị trí kiểm soát viên giao dịch như hôm nay, tôi đã phải nỗ
lực rất nhiều, cùng với đó là sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, đồng nghiệp và
khách hàng của mình.
Còn nhớ, năm 2011, khi vừa tốt nghiệp, tôi ứng tuyển vào Ngân hàng Kiên Long –
Chi nhánh Rạch Giá vị trí giao dịch viên. Tôi tự hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng tiếp
thu, học hỏi không ngừng để không phụ lòng mong đợi của Ban Giám đốc và của
anh, chị đồng nghiệp đi trước đã chỉ dạy tôi rất tận tâm và nhiệt tình.
Hai năm gắn bó tại Chi Nhánh Rạch Giá với chức danh giao dịch viên đã dạy cho tôi
rất nhiều kinh nghiệm, từ thực tế khi giao dịch với khách hàng đến các khóa đào tạo
giúp tôi nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng,… Với tôi, hai
năm ấy chất chứa nhiều kỷ niệm, cũng bởi vì sự hòa đồng, thân thiện, dễ mến của
những người mà tôi tiếp xúc và làm việc.
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Phát hiện sai sót, tôi mạnh dạn trình bày
lên Ban Giám đốc nguyên nhân và xin
nhận trách nhiệm; đồng thời, tôi liên
hệ khách hàng giải thích rõ sự việc, bản
thân đã sai xót trong quá trình tư vấn
cho khách hàng. Thoạt đầu, tôi lo lắng
lắm nhưng rất may các khách hàng đều
đồng ý trả lại số tiền chi thưởng. Không
những vậy, các khách hàng đã phản hồi
rất tích giúp lòng tôi cũng nhẹ nhõm
được phần nào: “Lúc giao dịch, con tư
vấn rất nhiệt tình, vui vẻ và rõ ràng nên
giờ chương trình kết thúc rồi, chú trả lại số
tiền cho con. Con đừng lo, chú không giận
đâu.”
Qua sự việc trên đã cho tôi bài học vô
cùng quý báu, giúp tôi ngày càng nỗ lực
thay đổi và hoàn thiện bản thân mình
hơn, phải đọc kỹ văn bản, quy trình quy
chế, phải đặt cái tâm phục vụ khách
hàng lên hàng đầu, không phân biệt
khách hàng giao dịch, nắm vững sản
phẩm, tư vấn tận tâm và hết lòng bằng
thái độ ân cần, hòa nhã thì phải chăng
khi chúng ta có sai sót thì khách hàng
cũng vẫn quý mến và thông cảm cho
mình. Trên hết, thái độ phục vụ của
chúng ta sẽ quyết định khách hàng
có tiếp tục gắn bó với Ngân hàng hay
không…

Hương Quỳnh - CN Phú Yên (thứ 3 từ trái qua) và các đồng nghiệp

Mời anh một cốc trà chiều
Nhâm nhi vài ngụm, chọn số đẹp ngay
Thần tài, tứ quý liền tay
Tam hoa, lộc phát khắc là vip luôn
Bánh này anh hãy dùng đi
Xem luôn lãi suất tiết kiệm bên em
Nào là lãi tháng, quý, năm
Có luôn đầu kì gửi vào lãi ngay
Tiết kiệm trực tuyến trên “phone”
Cộng không chấm một vui luôn cả ngày
Tích lũy hàng tháng góp vào
Một năm sau đó nhận vốn lãi nha
Và còn có cả ước mơ
Dành cho em bé – hành trang vào đời
Bảo hiểm nhân thọ gọi mời

Kiên Long đã có aia đây rồi
Chọn gói bảo hiểm trọn đời
Để luôn cảm thấy sống khỏe yên vui
Mười hai - hai không hai mươi
Trái phiếu đã có trên bảng kiên long
phần trăm đến mười chấm ba
Tối đa lãi suất, hạn chế rủi ro
Và còn có nhiều combo
Để anh chọn lựa khi còn đắn đo
Kiên Long hai mươi sáu năm
Tự tin phát triển, nâng tầm vương cao
Chúc năm hai mốt thành công
Anh em mình sẽ đồng lòng vượt qua
Cô-vi rồi sẽ bay xa
Kiên Long rạng rỡ vẻ vang tự hào.

www.kienlongbank.com
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NHỮNG GÌ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI
TIM SẼ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
Phạm Thị Quyên – Giao dịch viên Kienlongbank Rạch Giá

Rạch Giá vào một chiều mưa rả rích. Cô Nguyễn Thị Anh Đào
- một khách hàng quen thuộc của Chi nhánh vẫn thường đến
giao dịch như mọi khi, vẫn với áo khoác nhung đen giản dị, vẫn
đôi mắt sáng cùng với nụ cười hiền, cô luôn đến với chúng tôi
bằng tất cả sự dung dị và hiền hòa mà mình có. Và, sau nhiều
năm gửi tiết kiệm, cô đã trở thành khách hàng thân thuộc của
Chi nhánh.
Từ bao giờ những khách hàng quen thuộc như cô Anh Đào
bỗng trở thành như những người thân tôi cũng chẳng nhớ rõ
nữa. Chỉ biết rằng, những khách hàng quen như cô Anh Đào đã
khiến chúng tôi có thêm động lực hơn trong việc, giúp những
giao dịch viên như tôi có thêm niềm vui mỗi khi tiếp đón khách
hàng. Nghề giao dịch viên như chúng tôi ngoài việc luôn phải
nhớ mặt đặt tên, chúng tôi vẫn phải thường xuyên thăm hỏi để
biết thêm các thông tin liên quan đến khách hàng. Chúng tôi
thường xuyên tâm sự, chia sẻ để khách hàng luôn cảm nhận
được cảm giác săn sóc, yêu thương mỗi khi đến giao dịch.

Ích Hoàng - PGD Vĩnh Hải (bìa trái) và các đồng nghiệp

TÔI HẠNH PHÚC KHI TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN
TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH KIENLONGBANK
Trương Ích Hoàng – NV tín dụng (KLB Vĩnh Hải)
Sau một năm công tác tại ngân hàng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng
nơi làm việc lại có thể gắn bó và để lại trong tôi nhiều cảm xúc
đến vậy. Thật không “ngoa” khi nói rằng: “Hiện tại, tôi đang có một
môi trường làm việc mà biết bao nhiêu người mơ ước”. Và hành
trình của tôi bắt đầu tư hơn một năm trước.
Tôi chính thức thử việc tại Kienlongbank – PGD Vĩnh Hải vào ngày
17/09/2020, cảm giác của những ngày đầu đi làm ngày ấy vừa
sung sướng, tò mò nhưng cũng xen lẫn như lo lắng: lo lắng vì
phải tập làm việc trong môi trường mới, môi trường đòi hỏi trình
độ chuyên môn và sự chuyên nghiệp, lo lắng vì chưa quen môi
trường, chưa quen đồng nghiệp, lo lắng vì tất cả mọi thứ với tôi
khi ấy đều là lần đầu.
Đổi lại, chỉ sau một tuần làm việc, tôi đã có thể tiếp xúc gân gửi với
tất cả mọi người, từ Ban giám đốc đến các anh, chị đồng nghiệp
trong cơ quan. Và rồi sau hai tháng thử việc, tôi chính thức được
nhận vào làm, chính thức trở thành người của Kienlongbank –
PGD Vĩnh Hải.
48

- Số 65 - 2021

Hơn một năm qua, tôi tham gia vào hầu hết tất cả các
hoạt động của Đơn vị. Từ việc tiếp xúc với khách hàng, tư
vấn về các sản phẩm vay vốn, bảo hiểm, dịch vụ thẻ cho
đến các sản phẩm về gửi tiết kiệm. Bên cạnh nỗ lực của
bản thân, tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều đến
từ Ban giám đốc và những đồng nghiệp đáng mến của
mình. Càng tham gia nhiều vào những hoạt động của
Đơn vị, tôi càng hiểu và yêu nơi mà tôi thầm gọi là ngôi
nhà thứ hai này. Hơn một năm gắn bó, tôi vẫn còn cái
cảm giác thích thú, hào hứng như lúc ban đầu, đan xen
là niềm hạnh phúc đến nhường nào khi trở thành một
thành viên trong đại gia đình Kienlongbank.

Thoạt đầu, cô Anh Đào gửi tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm của cô cứ
lớn dần theo từng tháng, từng năm. Cô tâm sự: “Cô buôn bán
nhỏ, quán xá vẫn còn lụp xụp liêu xiêu. Nhưng cô vẫn muốn gửi
tiết kiệm để dành tiền cho con trai cô ăn học. Chủ yếu số tiền này
vẫn nhờ ngân hàng giữ hộ”. Và từ đó, cô đã trở thành “mối quen”
của Chi nhánh…
Thời gian trôi, người con trai của cô đã ra trường. Giờ anh đã
là trưởng phòng tại một công ty xây dựng lớn. Nhận thấy sản
phẩm vay vốn của Kienlongbank có nhiều ưu điểm như: thủ tục
đơn giản, giải ngân nhanh chóng và hình thức thanh toán lãi,
gốc thuận tiện, anh chủ động vay vốn để mua một căn nhà mặt
tiền để cô Anh Đào tiện cho việc buôn bán.
Mặc dù nhận được nhiều lời chào mời từ các ngân hàng thương
mại khác nhưng cô cho biết, cô vẫn quyết định gắn bó với
Kienlongbank vì thương những giao dịch viên như chúng tôi,
phần vì cũng quen với cách phục vụ tại đây. Còn nhớ, dịp sinh

nhật gần nhất, cô được ngân hàng tới nhà tặng bánh
kem. Vì quá bận rộn với buôn bán, cô cũng chẳng nhớ
nổi sinh nhật mình, ấy vậy mà cô nhận được món quà
bất ngờ từ các nhân viên của ngân hàng khiến cô xúc
động.
Với khách hàng, những hành động quan tâm nhỏ,
những cử chỉ quan tâm tưởng chừng như giản đơn
nhưng luôn ghi dấu nhiều trong lòng khách hàng. Vì
chúng tôi tin, những gì xuất phát từ trái tim luôn đến
chạm đến những trái tim. Nhận thức rõ điều đó nên
chúng tôi luôn đem tâm nguyện đó áp dụng vào công
việc của mình…
Nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập Ngân hàng Kiên
Long, kính chúc quý Ban lãnh đạo, cùng toàn thể Anh,
Chị, Em đồng nghiệp thật nhiều sức khoẻ, cùng nhau
đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến với
khách hàng, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn
do đại dịch Covid-19 và gặt hái được nhiều thành công
trong tương lai.

Nhân kỷ niệm Ngân hàng tròn 26 tuổi, kính chúc đại gia
đình Kienlongbank nói chung và gia đình nhỏ PGD Vĩnh
Hải nói riêng thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều
thành công và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của
khách hàng!

www.kienlongbank.com
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KIÊN LONG BANK

Anh Phan Văn Nghĩa
Giám đốc PGD Lái Thiêu

Nhạc: Phạm Đắc Hiến
Lời : Phan Văn Nghĩa

Tập thể CBNV Kienlongbank Lái Thiêu

50

- Số 65 - 2021

www.kienlongbank.com

51

GÓC
KIENLONGBANK

GÓC
KIENLONGBANK

KIENLONGBANK
Văn hoá chia sẻ, gắn kết yêu thương
Hồ Ngọc Tố Uyên – Nhân viên hành chánh (Kienlongbank Đắk Lắk)
động tại địa phương.. Đặc biệt,
Kienlongbank đã 7 năm liên tiếp triển
khai tổ chức chương trình “San sẻ yêu
thương - Thêm hương ngày Tết” cho
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên khắp cả nước. Chương trình đã
lan toả tình yêu thương và thông điệp
“Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank
đến bà con cả nước và chính quyền
các địa phương.

Giám đốc Kienlongbank Đắk Lắk trao tặng kinh phí ủng hộ quỹ vắc - xin phòng, chống dịch covid-19 cho
UBMTTQVN tỉnh

Xuyên suốt chặng đường 26 năm hình thành và phát triển,
Kienlongbank luôn đặt mục tiêu đem đến giá trị cho khách
hàng, đối tác, cộng đồng và CBNV, CTV. Giá trị đó luôn được
gìn giữ và phát huy bằng những hành động cụ thể thông
qua các hoạt động nhân ái, tất cả đều hướng đến giá trị yêu
thương và tinh thần “sẵn lòng chia sẻ”. Cũng chính vì vậy
mà năm 2020, Kienlongbank đã vinh dự được vinh danh
là “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu vì cộng đồng” vì đã có
những đóng góp thiết thực cho cộng đồng tại Việt Nam.

Đ

ể hiện thực hóa tinh thần chia sẻ, hàng năm, Kienlongbank luôn tổ chức
những chương trình an sinh xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
Chương trình Trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” trong lĩnh vực giáo dục,
các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại các địa phương, tài trợ chương trình Xây dựng
nông thôn mới, phát động phong trào Hiến máu nhân đạo, ủng hộ “quỹ hỗ trợ dinh
dưỡng bệnh nhân nghèo” và hỗ trợ chi phí mua xe cấp cứu trong lĩnh vực y tế,…
Ngoài ra, Ngân hàng thường xuyên tham gia các hoạt động tài trợ về văn
hoá - thể thao tại các địa phương có các điểm giao dịch của ngân hàng hoạt
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Trong
bối
cảnh
Đại
dịch
Covid-19 tiếp tục hoành hành thì
Kienlongbank cũng đã một lần nữa
phát huy tinh thần sẻ chia, giúp đỡ
cộng đồng bằng các hoạt động thiết
thực của mình. Hưởng ứng lời kêu
gọi của Thủ tướng Chính phủ về ủng
hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Dịch
Covid-19, Kienlongbank đã ủng hộ
kinh phí cho công tác phòng, chống
Dịch và mua vắc-xin phòng, chống
Dịch Covid-19 số tiền lên đến 15 tỷ
đồng và triển khai miễn phí chuyển
tiền ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng
Covid-19 đối với khách hàng. Bằng
chứng là việc trao tặng Quỹ vắc-xin
phòng, chống dịch Covid-19 đã được
Kienlongbank tổ chức thành công
tại các đại phương trên toàn quốc.
Góp phần vào hoạt động tương
thân tương ai trong công tác phòng,
chống dịch bệnh trên khắp cả nước.
Ngoài
ra,
CBNV,
CTV
của
Kienlongbank còn được Ngân hàng
hỗ trợ rất nhiều trong đại dịch lần
này như: hỗ trợ công tác xét nghiệm
và tiêm phòng để yên tâm công tác
cũng như chung tay với cộng đồng
phòng chống dịch bệnh Covid-19;
đồng thời, Ông Võ Quốc Thắng - Cố
vấn Kienlongbank cũng đã gửi tặng
rau, củ, quả và sữa chua đối với CBNV
trong thời điểm Đại dịch bùng phát.
trong mùa dịch và cảm nhận được sự
ấm áp của tình yêu thương.

Chi nhánh Tây Ninh đại diện Kienlongbank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch
Covid-19 tại NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Duy Bảo - Giám đốc Kienlongbank Bến Tre (phải), đại diện Kienlongbank trao
kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Kienlongbank trao quà Tết cho bà con tại Đắk Lắk

Kienlongbank trao quà Tết cho bà con tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Kienlongbank trao quà Tết cho bà con tại Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Trong quá trình phát triển của mình, song hành với triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm chủ đạo, Kienlongbank luôn đề cao
văn hoá sẻ chia nhằm hướng đến mục đích cao cả vì cộng đồng. Ở đó, giá trị sẻ chia đối với cộng đồng, CBNV, CTV và đối tác
sẽ tiếp tục được Kienlongbank duy trì, phát huy và đi đầu thực hiện bằng nhũng chương trình, hoạt động cụ thể, tất cả vì lợi ích
phát triển chung của cộng đồng, của ngân hàng và đất nước.
www.kienlongbank.com
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Hạnh phúc quanh ta
Theo đuổi hạnh phúc là một điều chính đáng, tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Mỗi
người có quan niệm riêng và cách cảm nhận hạnh phúc riêng của mình. Hạnh phúc có thể là những
điều lớn lao và hạnh phúc cũng có thể là những điều nhỏ bé, dung dị. Khi dịch Covid-19 đang hoành
hành ở nhiều nơi trên thế giới, con người vẫn tìm cách thể hiện khát vọng hạnh phúc của mình. Lúc
này, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc có khác với bình thường - hạnh phúc được hiểu sâu hơn, rộng
hơn, gần gũi hơn với thực tế cuộc sống. Hạnh phúc là được sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn; được
quan tâm, được yêu thương, được chăm sóc những người thân yêu; được sống chan hòa, nhân ái trong
cộng đồng rộng lớn, cùng nhau đoàn kết để đương đầu với những thử thách khốc liệt.

Sau tất cả, hãy vững tin trong cuộc sống này vì
xung quanh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc
Nguyễn Thị Phượng Hằng – Nhân viên tư
vấn khách hàng Kienlongbank Châu Đốc

Bà Trương Thị Thu Thảo - Giám đốc Kienlongbank
Châu Đốc trao quà đến UBND Phường Châu Phú B
xây dựng gian hàng “0 đồng”

Đ

ã từ rất lâu từ khi rời khỏi mái trường, tôi đã không còn
đủ thời gian cũng như cảm xúc ngồi lại và viết ra những
dòng này. Cuộc sống bộn bề những lo toan, sau giờ làm
chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, ngủ một giấc thật ngon,
thật đủ để ngày mai tiếp tục công việc. Nhưng, cho đến
khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, khiến người người, nhà nhà cùng đang
gánh chịu một nỗi bất hạnh chung, thì lúc đó rất nhiều người trong
đó có tôi phải nhìn lại cuộc sống, ngẫm lại về cuộc đời này, những đau
thương và cả niềm hạnh phúc.
Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng và diễn biến phức tạp, sự đau
thương, mất mát là điều không tránh khỏi. Vậy nhưng, bên cạnh đó,
cuộc sống vẫn còn rất nhiều những câu chuyện về những việc làm, hành
động mang nghĩa cử cao đẹp, ấm lòng người. Có nhiều và rất nhiều
mạnh thường quân sẳn sàng dành thời gian, công sức, tiền bạc để mang
đến cho người dân khó khăn những phần quà ý nghĩa, những bữa cơm
giúp qua cơn đói hàng ngày. Các công ty, xí nghiệp hỗ trợ chính quyền
quyên góp thức ăn, vật dụng cần thiết cho tiền tuyến chống dịch. Đất
nước Việt Nam từ nghìn năm nay tự hào và hãnh diện về đức tính đoàn
kết, tương thân tương ái, thì nay nghĩa cử cao đẹp của câu tục ngữ quen
thuộc “Lá lành đùm lá rách” đã được phát huy tối đa. Ngay tại mái nhà
Kiên Long nói riêng, các cấp lãnh đạo luôn đề cao tinh thần chia sẻ, ủng
hộ các Chi nhánh và Phòng Giao dịch, tiếp sức hỗ trợ chính quyền địa
phương trong công tác phòng, chống dịch.
Đối với một đứa con gái 24 tuổi, tuổi đời còn trẻ, còn rất nhiều sự háo
thắng, bồng bột như tôi nay được ngồi lại, nhìn nhận lại cuộc sống quá

đỗi khắc nghiệt kia còn nhiều sự ấm áp. Tôi nhận được sự quan tâm, chăm sóc về sức khỏe từ Ban lãnh đạo Ngân hàng
bằng các chính sách hỗ trợ nhân viên trong mùa dịch, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi làm việc an toàn và được tiêm
ngừa vắc-xin sớm nhất. Tôi thật cảm thấy biết ơn cấp lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng cán bộ nhân viên. Với những hành
động tốt đẹp của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân trong trong khoản thời gian khó khăn này, mà có lẽ rất nhiều
người đã và đang nhận ra một điều: sau tất cả, hãy bình tĩnh, vững tin trong cuộc sống này vì xung quanh luôn còn nhiều
niềm vui, niềm hạnh phúc. Hãy luôn cảnh giác và đề phòng tai ương, đặc biệt phải luôn yêu quý mọi người xung quanh
nhiều nhất khi còn có thể để không phải hối hận, vì chúng ta chỉ được một lần để sống.
Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, quan trọng là đã đọng lại được gì trong tâm trí mỗi người. Tôi đã từng đọc được một câu nói “Vạn
hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chổ”, không một sự việc nào là vô nghĩa, chuyện cần đến phải đến, đến lúc đi phải
đi. Nếu đã không biết trước tương lai còn đủ thời gian để tạo ra thêm những việc làm, nghĩa cử tốt đẹp hay không thì trân
trọng, yêu quý hiện tại là điều đơn giản và giá trị nhất. Giá trị chúng ta tạo ra có thể không nhiều nhưng thật tốt đẹp biết
bao khi được đóng góp vào một phần của cuộc sống. Yêu thương, san sẻ và cảm thông luôn và sẽ mãi mãi là những giá
trị bất biến. Hãy, đã và sẽ là một con người như vậy bạn nhé!
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Hạnh phúc là trân trọng
những điều ta đang có
Nguyễn Thị Bé Thi – Giao dịch viên Kienlaongbank Đồng Tháp

Đ

ã hơn một năm qua chúng ta chung sống với đại dịch
Covid-19, mọi lưu thông đi lại đều hạn chế, hàng hóa thiết
yếu, lương thực, thực phẩm bị ùn tắc, hàng ngày trên báo
chí đưa tin tỉ lệ ca nhiễm và tử vong ngày càng cao. Lúc này,
chúng ta chợt nhận ra, sức khỏe và sự bình an là thứ quan trọng nhất
trong cuộc sống. Có sức khỏe là có tất cả, phải biết chăm sóc sức khỏe
của bản thân nhiều hơn, quan tâm người thân cũng như gia đình và
bạn bè hơn.
Ngay lúc này tôi thật sự biết ơn vì mình và gia đình đều khỏe mạnh,
bởi vì ngoài kia biết bao nhiêu người đã mất cha, mất mẹ, mất người
thân, thậm chí mất cả gia đình. Mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh lực lượng
tuyến đầu căng mình chống dịch, hi sinh hạnh phúc cá nhân, xông
pha vào nơi hiểm nguy vì sự an toàn của đất nước, hình ảnh người vô
gia cư, người lao động đang gặp khó khăn, thiếu việc làm, thiếu lương
thực đang phải chống chọi với cuộc sống từng ngày mà tim tối như
thắt lại.
Đại dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ nhưng cũng
chính trong đại dịch, những giá trị về sự đồng lòng, sẻ chia, đoàn kết
và yêu thương lẫn nhau đã tỏa sáng rực rỡ. Đại dịch cũng dạy cho

chúng ta nhiều bài học về sự nhường cơm sẻ
áo, để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Chúng
ta biết tiết kiệm phòng lúc nguy cấp. Chúng ta
học được cách dành thời gian cho gia đình, trân
trọng thời gian quây quần bên nhau, hay những
lời hỏi thăm chia sẻ qua điện thoại sau những
năm bôn ba, bộn rộn với cuộc sống, bởi có thể
một biến động quét qua ta có thể không kịp nói
lời tạm biệt họ. Chúng ta học được cách đồng
cảm với nỗi trăn trở của doanh nghiệp/tổ chức
nói chung và những người nông dân nói riêng
họ phải vật lộn với những khó khăn để vượt qua
đại dịch này. Và vô vàn những bài học khác …
Cuộc sống này thật vô thường đúng không mọi
người? Vì thế, hãy sống như thể chúng ta còn
một ngày để sống, trân trọng những gì chúng
ta đang có. Đặc biệt hãy cố gắng giữ gìn sức
khỏe, quan tâm đến sức khỏe của bản thân và
gia đình nhiều hơn, trân trọng mạng sống của
chính mình. Chúng ta cố gắng tập thích nghi
với những ngày tháng sống như thế này, thay vì
ra đường chúng ta ở đâu ở yên đó cũng là một
trong những biện pháp hữu hiệu để giúp nước
ta sớm khống chế được dịch bệnh và đưa cuộc
sống chúng ta trở về những ngày tháng bình
thường. Đó cũng là khao khát của riêng tôi và là
ước ao của người dân trên toàn nước Việt Nam!

Chuyến xe bánh mì yêu thương
Chế Thị Út – Kiểm soát viên giao dịch Kienlongbank Cần Thơ

T

rong danh sách những tiệm bánh mì ngon nhất tại Cần Thơ sẽ
thật thiếu sót nếu không nhắc đến Bánh mì Sài Gòn – Sài Gòn
Bakery, mặc dù sản phẩm chủ yếu của Sài Gòn Bakery là bánh
kem tuy nhiên bánh mì pate, bánh mì thịt nguội, chả lụa kèm
sốt bơ, bánh mì thanh long,… cũng thơm ngon và hấp dẫn vô cùng.
Khi thưởng thức một miếng bánh mì đa số chúng ta sẽ nghĩ đến mùi
vị, công thức làm bánh, tuy nhiên đối với bà con Cần Thơ hiện tại còn
đầy ấp những yêu thương và tình cảm ngọt ngào ngọt thơm như mùi
vị của bánh. Sau khi phân loại bánh mì nằm trong danh sách hàng hóa
thiết yếu khi thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, kể
từ đó trên các con đường của Cần Thơ xuất hiện một chiếc xe bánh mì
với tên gọi “Chuyến xe bánh mì yêu thương”.
Theo như chia sẻ của anh Trung – chủ hệ thống Bánh mì Sài Gòn
Bakery, chiếc xe bánh mì của anh hơn một tháng nay chuyên cung
cấp bánh mì cho những người lao động nghèo, lực lượng tuyến đầu,
các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, các bạn sinh viên không thể
về quê hay đi làm thêm,… lúc đầu mỗi ngày cửa hàng chỉ cung cấp
1.000 – 1.500 bánh mì sandwich sữa, sau đó mỗi ngày cửa hàng cung
cấp hơn 3.000 chiếc bánh mì nhiều loại. Sự đóng góp của cửa hàng
trong thời gian qua ngoài giá trị bằng vật chất to lớn, còn truyền cảm
hứng của lòng yêu nước, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện tấm lòng
nhân ái, nghĩa tình của người dân Thành phố để cùng nhau vượt qua
khó khăn mùa dịch. Và thật hân hạnh khi biểu tượng Kienlongbank
được xuất hiện đồng hành cùng cửa hàng trong suốt thời gian qua, do
hạn chế tiếp xúc nên phương thức thanh toán chuyển khoản là hình
thức giao dịch tốt nhất khi mua bánh mì từ các mạnh thường quân và
người dân tại địa bàn.

Đồng hành cùng Kienlongbank Cần Thơ đã hơn
6 năm, anh Trung cho biết, mặc dù đã giao dịch
rất nhiều ngân hàng, các ngân hàng khác cách
nhà anh chỉ vài bước chân nhưng anh vẫn thích
nhất khi giao dịch với Kienlongbank. Sự tận tình,
nhanh chóng, chuyên nghiệp của CBNV Ngân
hàng tạo cho anh cảm giác hài lòng, thoải mái từ
những việc đơn giản nhất.
Thời điểm này, từng ổ bánh mì đến tay người lao
động nghèo, bà con rất trân trọng, hoạt động
“Chuyến xe bánh mì yêu thương” đã vẽ thêm nét
mới trong bức tranh thiện nguyện đầy ý nghĩa
mà cả thành phố Cần Thơ đã, đang và sẽ thực
hiện trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Và
Kienlongbank rất vinh dự khi được đồng hành
cùng bức tranh tươi đẹp đó.
www.kienlongbank.com
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BÍ QUYẾT CHI TIÊU HIỆU QUẢ
GIÚP TÀI CHÍNH MÙA DỊCH
BỚT “CĂNG”
Phòng Marketing tổng hợp

Dịch bệnh, thất nghiệp, thu nhập giảm không chỉ gây ảnh hưởng
đến toàn xã hội, mà còn tác động tiêu cực đến thói quen sinh hoạt
và cách chi tiêu hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy làm thế nào để
chi tiêu hợp lý trong mùa dịch COVID-19?
Sự thật là nếu bạn muốn tài chính không còn là mối lo trong đời sống hằng ngày, bạn
phải bắt đầu với quản lý chi tiêu. Tại sao ư? Hãy tưởng tượng xem bạn ráng đổ nước vào
một cái thùng lủng. Vậy phải mất bao lâu mới làm đầy nước trong thùng? Thậm chí nếu
cái lỗ quá lớn, bạn có bao giờ làm đầy nổi cái thùng không được không?
Tài chính cá nhân cũng vậy. Nếu bạn muốn sống thoải mái, không lo về tiền bạc và an
toàn vượt qua đại dịch Covid -19, trước khi kiếm thêm tiền, bạn phải quản lý được chi
tiêu hàng tháng bằng cách áp dụng các bí quyết sau.

Định mức chi tiêu thực phẩm,
nhu yếu phẩm
Nếu như trước đây bạn chi tiêu thoải mái không cần phải suy
nghĩ, tính toán so đo từng đồng, thì khi dịch bệnh đến bạn nên
tập cách chi tiêu có cân nhắc. Sau khi nhận được lương, lúc này
bạn cần đặt hạn mức cho từng khoản chi tiêu sao cho không vượt
quá tổng thu nhập hàng tháng.
Bạn hãy nên khống chế các khoản chi tiêu của mình theo định mức.
Ví dụ bạn khống chế chi tiêu cho tiền sinh hoạt phí gia đình 5 triệu thì
bạn chỉ được tiêu trong phạm vi 5 - 6 triệu đó. Trong số tiền này bạn
định chi bao nhiêu cho tiền gạo, bao nhiều tiền thực phẩm rau xanh,
tiền gia vị... Bạn nên liệt kê chi tiết từng hạng mục nó sẽ giúp bạn sẽ
không vượt quá hạn mức chi tiêu đó để tiết kiệm tiền bạc.

Giao dịch trực tuyến an toàn và
nhận ưu đãi từ Kienlongbank
Kienlongbank khuyến khích khách hàng ưu tiên giao
dịch trực tuyến, vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho
bản thân và gia đình vừa tiết kiệm chi phí và tận hưởng
nhiều ưu đãi. Cụ thể:
Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống
Kienlongbank thông qua quầy giao dịch và Ngân
hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking);

Cắt giảm chi tiêu
không cần thiết
Một trong những cách hiệu quả nhất chính
là chi tiêu một cách thông minh, hợp lý bằng
cách cắt giảm những khoản không cần thiết.
Để làm được điều đó, đầu tiên bạn phải thật
khéo léo lên danh sách các hạng mục. Sắp xếp
thứ tự ưu tiên các món đồ cần và không cần.
Bạn hãy áp dụng cho mình các nguyên tắc như
xây dựng ngân sách chi tiêu, giảm thời gian
rảnh rỗi, ra quyết định chậm và mua những
món đồ tốt có thời hạn sử dụng cao,...
Sau khi áp dụng xong, bạn sẽ thấy việc cắt giảm
những khoản chi tiêu không cần thiết sẽ rất
quan trọng để quản lý tài chính cá nhân trong
mọi thời điểm, đặc biệt là trong mùa dịch này.
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Tận dụng chương trình
khuyến mãi giảm giá
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong mùa
dịch bạn nên tận dụng những chương
trình khuyến mại, những mặt hàng mua
chung, mua nhiều sẽ được giảm giá sâu.
Bạn có thể rủ thêm người thân, hàng xóm,
bạn bè của mình mua chung để nhận
được những ưu đãi đặc biệt này. Nhưng
chương trình này sẽ giúp cho giá thành
các sản phẩm mà bạn mua giảm xuống
khá nhiều so với bình thường. Và điều này
giúp bạn giảm được kha khá tiền tiêu.

Với các sản phẩm Thẻ Kienlongbank (thẻ ghi nợ,
thẻ tín dụng): Miễn phí phát hành thẻ; miễn phí
thường niên năm đầu; Trả góp 0% lãi suất; Ưu đãi,
giảm giá đến 50% tại nhiều điểm mua sắm, ăn
uống, du lịch, …
Miễn phí rút tiền tại các máy ATM trên cả nước;

Với những bí quyết chi tiêu hiệu quả trong mùa dịch Covid -19. Tiết kiệm chưa bao giờ
là muộn cả. Vì thế bạn hãy thử áp dụng ngay để giúp bạn quản lý chi tiêu hợp lý hơn
trong mùa dịch căng thẳng này nhé. Chúc bạn thành công.

www.kienlongbank.com
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Kỷ niệm 26 năm thành lập Kienlongbank
(27/10/1995 - 27/10/2021) lại đến, bên cạnh các
thông tin, hoạt động và sự kiện vẫn tiếp tục diễn ra
sôi nổi tại Ngân hàng thì trò chơi đoán ô chữ với
chủ đề “Kienlongbank - Bạn có biết?” sẽ nhắc lại và
chia sẻ nhiều thông tin bổ ích dành cho Quý bạn
đọc. Từng ô chữ bí mật sẽ được mở ra sau khi tất cả
các gợi ý của Bản tin Kienlongbank.

C H Ữ

Ô

Hàng ngang
1. Sản phẩm ưu đãi với chính sách miễn lãi lên đến 55 ngày đang áp
dụng tại Kienlongbank bên cạnh các tính năng, tiện ích vượt trội?
2. Ngân hàng xác định chiến lược phát triển của Kienlongbank trong
giai đoạn 2021 - 2025 là gì?
3. Một trong những giải pháp tài chính giúp khách hàng đầu tư an toàn,
sinh lãi cao tương tự các hình thức gửi tiết kiệm tại Kienlongbank?

8. Nơi đặt trụ sở chính của Kienlongbank ở tỉnh nào?
9. Một trong những kênh Ngân hàng điện tử của
Kienlongbank mang trải nghiệm tiện lợi, an toàn cho
khách hàng mọi lúc mọi nơi với thiết bị cá nhân?

4. Kienlongbank xây dựng và phát triển giá trị văn hóa doanh nghiệp
dựa trên yếu tố nào?

10. Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018 - 2022?
11. Thiết bị giao dịch tự động thế hệ mới, tích hợp nhiều
tính năng và công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được
Kienlongbank áp dụng?

5. 26 năm hình thành và phát triển, Kienlongbank luôn thực hiện triết lý
kinh doanh đáng tự hào?

12. Một trong những sản phẩm dịch vụ truyền thống của
Kienlongbank?

6. Phương châm hoạt động của Kienlongbank?

13. Đây là một trong những dịch vụ Ngân hàng trực tuyến
sử dụng trên website, giúp khách hàng quản lý và thực
hiện các giao dịch trực tuyến, tra cứu số dư.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận bằng văn bản cho
phép Kienlongbank thành lập cơ quan gì tại Hà Nội và TP Hồ Chí
Minh?
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Từ khóa chính hàng dọc
Sự kiện dự kiến mong chờ nhất sẽ được diễn ra trong quý IV/2021?

5 đáp án đúng nhất và gửi về sớm nhất
sẽ nhận được những 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)).
Chúc Quý độc giả may mắn!

Giao dịch như ý
Từ 5/7/2021 - 31/12/2021
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MOBILE BANKING

INTERNET BANKING

TẠI QUẦY GIAO DỊCH

NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
BAN CỐ VẤN
Hội Đồng Quản Trị
Ban Điều Hành
CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Trần Tuấn Anh
Trần Ngọc Minh
CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Võ Quốc Lợi
Nguyễn Thị Bích Liên

1900 6929

BAN BIÊN TẬP
Thu Hằng
Phú Yên
Thùy Linh

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

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
Trần Lam
Nguyễn Thảo
Việt An

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
Số: 42/GP-XBBT, do Sở TT-TT tỉnh Kiên Giang
cấp ngày 26/10/2021
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