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Sinh nhật vàng còn mãi khúc vang ca
Nhà KienlongBank ta luôn cùng nhau tỏa sáng

Chia sẻ sẵn lòng vươn �ỉnh thành công

Chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập (27/10/1995 - 27/10/2022), Bản tin 
KienlongBank số 69 gửi đến Quý độc giả những thông tin, hình ảnh về các hoạt 
động, chương trình nổi bật của Ngân hàng. Bản tin số đặc biệt mừng sinh nhật 
KienlongBank sẽ là những câu chuyện đầy xúc động, sự sẻ chia chân thành từ 
Khách hàng. Đặc biệt, niềm hạnh phúc của CBNV, CTV KienlongBank khi những 
nỗ lực bền bỉ được khách hàng ủng hộ và tin tưởng. Mỗi một chia sẻ đều là sự trân 
quý, là nguồn năng lượng tích cực để KienlongBank phát triển hơn mỗi ngày. 

Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật KienlongBank bước sang tuổi 27 đã chính thức khởi 
động. Hàng nghìn trái tim Kiên Long cùng chung một nhịp đập, niềm tự hào khi là 
một phần không thể thiếu của KienlongBank. Những năm tháng rực rỡ, tràn đầy 
thăng hoa và cảm xúc được viết bằng chính tình yêu và sự chân thành.

Bằng tất cả sự trân trọng, Ban biên tập Bản tin xin gửi lời cám ơn, tri ân sâu sắc đến 
Quý độc giả đã luôn theo dõi, cộng tác và đồng hành cùng Bản tin.

Kính chúc Quý độc giả luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống!

Ban biên tập

Quý độc giả thân mến!
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Mời cộng tác & Cơ chế nhuận bút

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

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

Sự đóng góp từ Anh, Chị cho Bản tin KienlongBank ngày một phong phú 
về hình ảnh, đa dạng về nội dung luôn là điều mà chúng tôi mong đợi.
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 
đã ban hành các Quyết định số 1606/QĐ-NHNN 

và Quyết định số 1607/QĐ-NHNN điều chỉnh một số 
mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 23/9/2022.

Cụ thể, Quyết định số 1606/QĐ-NHNN ngày 
22/9/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết 
khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán 
điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt 
vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quy định: Lãi suất 
tái cấp vốn: 5,0%/năm; Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/
năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện 
tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn 
trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Quyết định số 1606/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 23/9/2022 và thay thế Quyết định số 1728/
QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 của Thống đốc NHNN về 
lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho 
vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng 
và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù 
trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo Quyết định số 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 
về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt 
Nam của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài) và cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 
04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi 

suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. So với hiện hành, 
Thông tư 04/2022/TT-NHNN đã phân chia quy định 
lãi suất rút trước hạn tiền gửi trong trường hợp rút 
trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần 
tin gửi.

Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, 
TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất 
tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối 
tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi 
tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Người dân, người gửi tiền tại ngân hàng luôn có 
thể yên tâm, tin tưởng vào kênh tiền gửi này, bởi 

sự an toàn và quyền lợi được đảm bảo.

Thứ nhất, pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người gửi tiền tại ngân hàng. Đồng thời, Ngân 
hàng Nhà nước cũng đã khẳng định thực hiện các 
giải pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người gửi tiền tại các TCTD. Đây là cơ sở pháp lý quan 
trọng để người dân yên tâm khi gửi tiền tại ngân hàng 
để hưởng lãi suất như một kênh đầu tư an toàn nhất, 
ít rủi ro nhất so với tất cả các kênh đầu tư khác.

Thứ hai, hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh 
doanh đặc biệt, hoạt động kinh doanh có điều kiện, 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, 
có cả một luật riêng để điều chỉnh, bảo đảm an toàn 
trong hoạt động. Vì vậy Ngân hàng Nhà nước luôn 
quan tâm và thực hiện hiệu quả các giải pháp để 
bảo đảm hoạt động của từng TCTD nói riêng và hệ 
thống các TCTD nói chung an toàn, hiệu quả và tăng 
trưởng bền vững. 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 
quốc gia (NCSC) vừa chính thức ra mắt tính năng 

mới Tra cứu tài khoản trên hệ thống tín nhiệm mạng  
(tinnhiemmang.vn) nhằm hỗ trợ, cho phép người dùng 
tra cứu một tài khoản ngân hàng là tài khoản lừa đảo 
hay an toàn dựa trên danh sách các tài khoản đã 
được báo cáo và kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Với tính năng này, khi truy cập vào tính năng Tra cứu-
Tra cứu tài khoản, người dùng sẽ nhìn thấy danh sách 
các tài khoản được báo cáo đã kiểm duyệt, bao gồm 
thông tin số tài khoản, chủ sở hữu và ngân hàng phát 
hành kèm theo trạng thái “lừa đảo”, “an toàn” hoặc 
“đang xác minh” của tải khoản đó.

Khi chọn xem một tài khoản cụ thể, ngoài việc có thể 
xem các thông tin về tài khoản, người dùng còn có 
thể xem các bình luận, đánh giá của mọi người về tài 
khoản này cũng như để lại bình luận và vote chọn tài 
khoản này là “an toàn”, “lừa đảo”, hay “không rõ” theo 
ý kiến đánh giá.

Nếu nghi ngờ một tài khoản nào đó là lừa đảo, người 
dùng có thể nhập số tài khoản vào ô tìm kiếm để 
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nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/
TT-NHNN ngày 17/3/2014, quy định như sau: Mức lãi 
suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và 
có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm; Mức lãi suất tối 
đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 
dưới 6 tháng là 5,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân 
dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất 
tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 
tháng là 5,5%/năm.

Quyết định số 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 23/9/2022 và thay thế Quyết định số 1729/
QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 của Thống đốc NHNN 
về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng 
Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 
07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn 
của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời 
hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, 
cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền 
gửi theo quy định tại Quyết định này.

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần 
tiền gửi. Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, TCTD áp 
dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi 
không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng 
khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại 
thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Đối với phần tiền gửi còn lại, TCTD áp dụng mức lãi 
suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách 
hàng rút trước hạn một phần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và 
thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN về quy định 
áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân 
rút tiền gửi trước hạn tại TCTD.

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, TCTD 
và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận 
đã cam kết cho đến ngày hết hạn, ngày chi trả hoặc 
ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận 
thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thứ ba, trong bối cảnh bùng nổ thông tin mạng, trong 
đó rất nhiều tin đồn, thông tin không chính thức và 
mang tính tiêu cực. Bởi vậy, người dân cần thận trọng, 
chọn lọc, xử lý chính xác thông tin nhận được cũng 
như chỉ nên tiếp nhận thông tin chính thống, thông 
tin từ cơ quan quản lý và từ các phương tiện truyền 
thông chính thống, các báo đài của Chính phủ, của 
Ngân hàng Nhà nước và các địa phương để nắm bắt 
và thực hiện, xử lý thông tin phục vụ cho mình, hạn 
chế và không bị tác động bởi thông tin tiêu cực ảnh 
hưởng đến tâm lý và quyền lợi của bản thân, cũng 
như các rủi ro khác có liên quan.

Mọi khó khăn hoặc vướng mắc của người dân luôn 
được cơ quan quản lý hoặc trực tiếp NHTM tiếp nhận 
và xử lý. Vì vậy, về mặt thông tin, tiếp cận thông tin, 
người dân là khách hàng của ngân hàng cần phản 
ánh kịp thời để được hỗ trợ xử lý cũng như giải quyết 
cho người dân qua website các ngân hàng, qua kênh 
đối thoại và đường dây nóng của NHNN địa phương.

kiểm tra xem tài khoản này đã được xác nhận là lừa 
đảo hay không.

Nếu không tìm thấy kết quả, người dùng có thể báo 
cáo tài khoản nghi ngờ/có dấu hiệu lừa đảo để NCSC 
kiểm duyệt thông tin và bổ sung vào danh sách tài 
khoản lừa đảo để cảnh báo đến người dùng khác. 
Ngoài ra, người dùng cũng có thể báo cáo về một tài 
khoản uy tín để được xác nhận là tài khoản chính chủ 
(an toàn) sau khi kiểm duyệt.

Để báo cáo một tài khoản, người dùng cần cung 
cấp thông tin liên hệ (để hỗ trợ việc xác thực thông 
tin khi cần) và thông tin về tài khoản muốn báo 
cáo, bao gồm số tài khoản, chủ tài khoản, tên ngân 
hàng tương ứng và thông tin bổ sung như đường link 
dẫn đến bằng chứng lừa đảo, sau đó tích chọn ô  
captcha và nhấn nút “Báo cáo” để hoàn tất. Sau khi 
gửi thành công, thông tin sẽ được kiểm tra, xác thực 
sau đó được duyệt và hiển thị trên giao diện tra cứu 
tài khoản.
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Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 của Chính phủ và Tháng 10 - Tháng 
tiêu dùng số của Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, KienlongBank dành 

tặng ưu đãi đặc biệt với lãi suất tiền gửi lên đến 8,6%/năm.

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và trải 
nghiệm cho khách hàng, KienlongBank đã chính 
thức triển khai hệ thống định danh cuộc gọi (Voice  
Brandname) khi khách hàng nhận cuộc gọi từ Ngân 
hàng. Theo đó, thương hiệu NH.KienLong sẽ hiện diện 
song song trên các cuộc gọi và tin nhắn tới khách 
hàng.  

Voice Brandname là giải pháp có độ tin cậy cao, được 
mã hóa số điện thoại thành tên thương hiệu trên thiết 
bị di động của khách hàng. Với giải pháp này, khi có 
cuộc gọi đến, khách hàng an tâm khi biết chính xác 
đây là cuộc gọi từ nhân viên Ngân hàng, đồng thời 
giúp khách hàng không bỏ lỡ cuộc gọi khi cần thiết. 

Voice Brandname NH.KienLong sẽ được hiển thị trên 
các thiết bị di động và tiên phong áp dụng với khách 
hàng sử dụng dịch vụ của 2 nhà mạng Viettel và  
Mobifone. Đối với khách hàng sử dụng thuê bao các 
nhà mạng khác, tổng đài KienlongBank vẫn hiển thị 
theo số điện thoại thông thường.

Đại diện KienlongBank cho biết: “Là một trong 
những đơn vị tiên phong triển khai giải pháp hiển 
thị tên thương hiệu trong cuộc gọi khách hàng,  
KienlongBank mong rằng sẽ giúp khách hàng dễ 
dàng nhận biết thương hiệu và an tâm khi tiếp 
nhận các thông tin về sản phẩm, dịch vụ được  
KienlongBank cung cấp. Để khách hàng tiếp cận 
thông tin nhanh chóng, chính thống và kịp thời, trước 
đó KienlongBank đã triển khai sử dụng tin nhắn 
SMS Brandname. Kết hợp cùng lúc hai giải pháp,  
KienlongBank kỳ vọng mang đến cho khách hàng trải 
nghiệm dịch vụ tốt hơn, tin cậy hơn, đặc biệt trong 
thời điểm công nghệ số bùng nổ trên nhiều lĩnh vực”.

Với giải pháp mới này của KienlongBank, Ngân hàng 
mong muốn khách hàng sẽ hạn chế tiếp nhận nhiều 
cuộc gọi không rõ nguồn gốc, thậm chí giả mạo các 
ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Nhằm tạo điều kiện để khách hàng trên cả 
nước có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các dịch 
vụ tài chính ngân hàng hiện đại, KienlongBank 
phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
(VietnamPost) triển khai chương trình “Tài khoản 
0 phí – Ưu đãi mê ly”.

Theo đó, từ ngày 01/10/2022, khách hàng do 
VietnamPost giới thiệu mở tài khoản thành 
công tại KienlongBank, được gắn mã định danh  
VietnamPost trên ứng dụng KienlongBank Plus 
và tại Quầy giao dịch, sẽ được hưởng nhiều 
chính sách ưu đãi đặc biệt từ Ngân hàng. Khách 
hàng được miễn phí mở và quản lý tài khoản 
hợp tác; miễn duy trì số dư tối thiểu 50.000 
đồng/tài khoản.

Để hỗ trợ khách hàng, trước đó, KienlongBank 
cũng đã phối hợp cùng VietnamPost triển khai 
dịch vụ thu chi hộ dành cho các khách hàng cá 
nhân và khách hàng doanh nghiệp. Khách hàng 
dễ dàng nộp tiền mặt vào tài khoản thanh toán 
của người thụ hưởng tại KienlongBank, nhận tiền 
mặt theo yêu cầu từ tài khoản thanh toán của 
chính người nhận tiền mở tại KienlongBank hoặc 
người nhận tiền được chỉ định bởi chủ tài khoản 
thanh toán mở tại KienlongBank tại các quầy 
giao dịch của VietnamPost trên toàn quốc.

Bên cạnh việc tăng cường ứng dụng công 
nghệ số trong các hoạt động Ngân hàng,  
KienlongBank còn mở rộng hợp tác cùng các 
đối tác chiến lược để cung cấp cho khách 
hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, 
linh hoạt, nhiều tiện ích. Những nỗ lực của  
KienlongBank vừa hỗ trợ khách hàng được tiếp 
cận những dịch vụ ngân hàng cơ bản nhất vừa 
thúc đẩy quá trình ứng dụng ngân hàng số ở 
vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Qua đó, góp 
phần tích cực thực hiện tốt Đề án thanh toán 
không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính 
phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

HƯỞNG ỨNG
NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA,
TIẾT KIỆM SỐ TẠI KIENLONGBANK 
LÊN ĐẾN 8,6%

VOICE BRANDNAME 
NH.KIENLONG:  
THƯƠNG HIỆU TỪ TỔNG 
ĐÀI KIENLONGBANK

“TÀI KHOẢN 0 PHÍ - ƯU 
ĐÃI MÊ LY” DÀNH CHO 
KHÁCH HÀNG  
VIETNAMPOST

Theo đó, từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 27/10/2022, khách hàng tham gia gửi tiết 
kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng KienlongBank Plus hoặc Umee by KienlongBank 
của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) và lựa chọn phương thức lãnh lãi cuối 
kỳ sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất trực tuyến lên đến 8,6%/năm cho các kỳ hạn từ 12 
tháng đến 36 tháng.

Đối với các kỳ hạn ngắn (từ 6 tháng đến dưới 12 tháng) mức lãi suất ưu đãi trong tháng 
tiêu dùng số tại KienlongBank cũng được điều chỉnh dao động từ 8,1% - 8,3% tùy từng 
kỳ hạn.

Trong trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy thay vì 
tiết kiệm trực tuyến, mức lãi suất cũng được điều chỉnh tăng 0,3% tương ứng với từng kỳ 
hạn. Sau điều chỉnh, biên độ lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 36 tháng dao 
động từ 7,8% - 8,3%.

Đặc biệt, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại KienlongBank trong giai đoạn này, 
ngoài mức lãi suất hấp dẫn, khách hàng còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng 
với Giải Đặc biệt là một căn hộ chung cư cao cấp Sunshine Sky City cùng hàng chục 
phần quà giá trị khác như Macbook, Airpods hay sổ tiết kiệm… trong chương trình “Sinh 
nhật Vàng - Trúng nhà Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng.
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Với mong muốn hỗ trợ khách hàng có cơ 
hội được trải nghiệm các sản phẩm, dịch 
vụ tài chính đa tiện ích, hiện đại và bảo 
mật, đồng hành theo định hướng phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt 
của Chính phủ, từ nay, KienlongBank liên 
kết cùng các đối tác là cửa hàng kinh 
doanh dịch vụ nhà hàng (có bán kèm sản 
phẩm thức uống café); quán/cửa hàng 
café, triển khai chương trình “Café cùng 
KienlongBank” với ưu đãi giảm giá hấp 
dẫn trên ứng dụng KienlongBank Plus.

Ngày 09/10/2022, ứng dụng  
Mobile Banking KienlongBank Plus của  
KienlongBank vinh dự đón nhận giải 
thưởng tại Lễ trao giải thưởng “Chuyển 
đổi số Việt Nam” với hạng mục “Sản 
phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số 
tiêu biểu”. Sự kiện là một hoạt động thiết 
thực nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi 
số quốc gia 10/10 và tháng Tiêu dùng số.

Nằm trong chiến lược phát triển 
ngân hàng số hiện đại và toàn diện,  
KienlongBank đã sớm cho ra mắt ứng 
dụng KienlongBank Plus. Đây được xem 
như là một trong số những sản phẩm 
chiến lược của Ngân hàng trong công 
cuộc chuyển đổi số. Với mục tiêu lấy 
khách hàng là trọng tâm, KienlongBank 
tập trung xây dựng ứng dụng ngân hàng 
thông minh, tích hợp các công nghệ hiện 
đại, hướng tới sự đơn giản, tiết kiệm thời 
gian và đa dạng tiện ích cho người dùng, 
qua đó góp phần tích cực vào công 
cuộc chuyển đổi số quốc gia, từng bước 
phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện.

Trong tương lai, ứng dụng KienlongBank 
Plus sẽ đóng vai trò như một trợ lý, cố 
vấn quản lý tài chính cá nhân hoàn hảo. 
Khách hàng thay vì phải quản lý và sử 
dụng hàng loạt các ứng dụng riêng lẻ 
cho nhu cầu công việc, cuộc sống thì giờ 
đây mọi thứ được tích hợp đầy đủ bên 
trong ứng dụng KienlongBank Plus.

Chỉ với một ứng dụng duy nhất, khách 
hàng có thể thực thi các giao dịch tiền 
tệ, mobile banking, lập kế hoạch tiết 
kiệm, chi tiêu, tối ưu hóa dòng tiền, thiết 
lập chi tự động thù lao trong công việc 
kinh doanh hay thậm chí là trao quyền 
để khách hàng có thể chủ động trong 
việc thiết lập hạn mức giao dịch theo ý 
muốn… 

Thành công trong việc chiến thắng 
giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam” 
là những ghi nhận sự đóng góp của  
KienlongBank trong việc thực hiện 
chương trình Chuyển đổi số quốc gia 
theo Định hướng Chính phủ.

Căn hộ hạng sang tại Sunshine Sky City đã thu hút sự quan tâm 
của nhiều gia đình trẻ tại TP. Hồ Chí Minh khi dự án đáp ứng toàn 
bộ các nhu cầu về vị trí, thiết kế, tiện ích. Giấc mơ chạm vào ngôi 
nhà mơ ước trong cộng đồng cư dân hiện đại dễ dàng hơn bao 
giờ hết với gói hỗ trợ linh hoạt của KienlongBank.  

Khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án Sunshine Sky City sẽ được 
hưởng gói chính sách ưu đãi lãi suất cho vay 0%/năm tới khi bàn 
giao nhà (do Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất) hoặc tối đa trong 18 
tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Với tài sản đảm bảo (TSBĐ) 
là căn hộ dự kiến mua, khách hàng có thể vay tối đa là 80% 
giá trị TSBĐ và số tiền vay được ưu đãi 0%/năm là không quá 
70% giá trị HĐMB. Đặc biệt, KienlongBank còn hỗ trợ khách hàng 
khoản vay tối đa lên tới 30 năm để giảm nghĩa vụ tài chính hàng 
tháng khi quyết định sở hữu căn hộ tại dự án Sunshine Sky City.

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ trong vòng 24 giờ cũng là một giải 
pháp giúp cư dân tương lai tại Sunshine Sky City dễ dàng sở hữu 
căn hộ mơ ước. 

Sunshine Sky City sở hữu địa thế “kế sông, cận thuỷ” đắt giá bên 
dòng sông Cả Cấm, kế cận khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khu vực 
trung tâm Quận 7. Nội khu được Chủ đầu tư ưu ái khi dành gần 
13.000m2 diện tích mặt nước cùng mảng xanh của những khu 
vườn tại lõi cảnh quan và trên các tầng cao mang đến không khí 
thoáng đãng, trong lành cho cư dân nơi đây. 

Cùng với không gian sinh thái “chuẩn resort” Sunshine Sky City 
cũng ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý căn hộ, điều khiển 
và vận hành từ xa thông qua điện thoại di động đi kèm hệ thống 
Smart Living nhằm đem đến cho cư dân những trải nghiệm thú vị. 
Cư dân của Sunshine Sky City cũng được thừa hưởng hơn 50 tiện 
ích đẳng cấp trong nội khu với bể bơi Rooftop rộng gần 150m2, 
vườn thiền chân mây, phòng gym, golf 3D hiện đại. 

“CAFÉ CÙNG  
KIENLONGBANK” VÀ 
TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI 
GIẢM GIÁ

ỨNG DỤNG  
KIENLONGBANK PLUS 
ĐƯỢC VINH DANH TẠI 
LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
“CHUYỂN ĐỔI SỐ  
VIỆT NAM”

SỞ HỮU CĂN HỘ SUNSHINE SKY 
CITY CÙNG GÓI HỖ TRỢ MUA 
NHÀ LÊN TỚI 80% CỦA  
KIENLONGBANK

Với sự bùng nổ mạnh mẽ của thời đại công nghệ số, thanh 
toán trực tuyến bằng ví điện tử được xem là một trong những 
giải pháp thanh toán nhanh, thuận tiện và tiết kiệm thời 
gian cho người dùng. Là đơn vị tiên phong trong việc cung 
cấp các giải pháp tài chính số, KienlongBank không ngừng 
đầu tư, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ, liên kết 
cùng các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao trải  
nghiệm khách hàng, thông qua các phương thức thanh toán 
trực tuyến an toàn và tiện lợi. Mới đây, KienlongBank đã chính 
thức hợp tác dịch vụ liên kết tài khoản, thẻ ghi nợ với ví điện tử 
Payoo.

Payoo là một tài khoản điện tử, có chức năng như một chiếc ví 
tiền online nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch tại các trang web 
thương mại điện tử với nhiều tiện ích, ưu đãi khi thanh toán.

Theo đó, các khách hàng cá nhân đang sử dụng ứng dụng  
KienlongBank Plus của KienlongBank có thể thanh toán các loại 
hóa đơn như: điện, nước, điện thoại trả sau, vé xe, vé máy bay, 
truyền hình cáp, đơn hàng thương mại điện tử, … của các nhà 
cung cấp dịch vụ có liên kết với Payoo. Ngoài ra, khách hàng 
cũng có thể nạp tiền điện thoại di động trả trước của các nhà 
mạng như: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile…

Với phương thức thanh toán này, khách hàng có thể thực hiện 
giao dịch mọi lúc mọi nơi, bất kỳ vào thời điểm nào trong ngày. 
Đặc biệt, khách hàng còn có thể dễ dàng tra cứu được lịch sử 
thanh toán, nhận được nhắc nhở hàng tháng khi đến kỳ nộp tiền, 
hạn chế nỗi lo bị mất cắp, đánh rơi khi giữ tiền mặt, quản lý tài 
chính tốt hơn vì dễ dàng nắm bắt sự biến động số dư trong tài 
khoản…

Để tận hưởng các tiện ích trên Payoo, khách hàng chỉ cần có 
tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ nội địa của KienlongBank và 
sử dụng ứng dụng KienlongBank Plus. Các bước liên kết vô cùng 
đơn giản và nhanh chóng.

KIENLONGBANK KẾT NỐI 
THANH TOÁN VỚI VÍ ĐIỆN TỬ 
PAYOO

Cụ thể, chương trình dành cho khách 
hàng của các cửa hàng liên kết (khách 
hàng mới, chưa mở tài khoản tại  
KienlongBank). Theo đó, khi khách 
hàng tải app KienlongBank Plus và mở  
Combo Plus (01 tài khoản thanh toán và 
01 tài khoản app) thành công, sẽ nhận 
được ưu đãi hoàn tiền 10.000 đồng sau 
xét duyệt khi thanh toán hóa đơn lần 
đầu tiên tại cửa hàng trên ứng dụng  
KienlongBank Plus. Ưu đãi được áp dụng 
theo chính sách của KienlongBank/cửa 
hàng café từng thời kỳ.

KienlongBank Plus với các tiện ích thanh 
toán đã nhận được sự tín nhiệm và phản 
hồi tích cực từ khách hàng. Cùng với ưu 
đãi đang triển khai, KienlongBank Plus 
còn giúp khách hàng được trải nghiệm 
một không gian số hóa hiện đại, tích hợp 
nhiều ưu điểm vượt trội như: mở tài khoản 
trực tuyến mọi lúc mọi nơi mà không cần 
phải đến quầy giao dịch; mở thẻ lấy ngay 
bằng QR Code, rút tiền bằng QR Code, 
chuyển tiền bằng QR Code, Pay by link; 
thoải mái lựa chọn tài khoản số đẹp miễn 
phí ngay trên app; miễn phí chuyển tiền 
nhanh liên ngân hàng …

Đại diện KienlongBank nhận giải thưởng vinh danh sản phẩm, dịch vụ, giải pháp 
công nghệ số tiêu biểu

Quý IV/2022 - Số 6910 11Bản tin KienlongBank



Quý IV/2022 - Số 6912 13Bản tin KienlongBank



THƯƠNG HIỆU KIENLONGBANK 27 NĂM
NHỮNG DẤU ẤN ĐẶC BIỆT

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.

10 CBNV.

Triển khai ứng dụng Kienlong Mobile Banking.

Đưa vào hoạt động website mới: 
www.kienlongbank.com.

Gia nhập Hệ thống Visa quốc tế.

Đạt Chứng nhận 77/1.000 Doanh nghiệp nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2013.
Đạt Chứng nhận 55/500 Doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2013 do Việt 
Nam Report cấp.

3.375 CBNV, CTV.

Tăng vốn điều lệ lên 3.652,81 tỷ đồng.

Kỷ niệm 26 năm thành lập và ra mắt Logo, Bộ 
nhận diện thương hiệu mới.

Lần đầu tiên đưa vào hoạt động hệ thống máy 
giao dịch tự động thế hệ mới STM.

Ra mắt ứng dụng Mobile Banking mới - 
KienlongBank Plus.

Tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng 
Top VNR500, Top FAST500 và Top PROFIT500.

Nhận giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu số lượng 
thẻ ghi nợ JCB đang lưu hành năm 2020 - 2021”.

Ký kết hợp tác chiến lược với đối tác BPC 
Banking Technologies (BPC), chuyển đổi số hệ 
thống thẻ ngân hàng.

KienlongBank gây ấn tượng trong sự kiện 
“Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng 2022 với hệ 
thống máy STM

Tăng vốn điều lệ lên 4.231,2 tỷ đồng.

Nhận giải thưởng dẫn đầu về tăng trưởng 
doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ JCB.

Ứng dụng KienlongBank Plus được vinh danh tại 
Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam”.

Nâng cấp Hệ thống Thẻ với công nghệ tiên tiến 
của Tập đoàn Sungard tại Mỹ, hoạt động trên 
phạm vi toàn cầu.

Triển khai nộp thuế điện tử, thanh toán trực tuyến.

27 CN và 76 PGD.

3.585 CBNV, CTV.

28 CN và 89 PGD.

Phát hành thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa 
và Đại sứ thương hiệu là Ông Henrique Calisto.

Áp dụng đầu số Hotline mới 1900 6929.

Hoàn thành Trung tâm dữ liệu và nâng cấp hệ 
thống Core thẻ.

Cổ phiếu KienlongBank (Mã chứng khoán KLB) 
chính thức giao dịch trên sàn UPCoM.

Ký kết hợp đồng hợp tác với tổ chức Thẻ quốc tế JCB.

Mở rộng kênh thanh toán dịch vụ Internet Banking.

Triển khai dịch vụ thu thuế điện tử kết nối Tổng 
cục Thuế, Tổng cục Hải quan  .

4.113 CBNV, CTV.

KienlongBank là Ngân hàng TMCP đầu tiên tại Kiên 
Giang thực hiện truyền số liệu kế toán qua mạng 
điện thoại từ các đơn vị về Hội sở hằng ngày.

Mở rộng thêm 3 PGD: Số 01, Số 02, Số 03.

Tăng vốn điều lệ lên 4,5 tỷ đồng.

KienlongBank chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng 
Nông thôn thành Ngân hàng Đô thị và đổi tên 
thành Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Được Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt 
Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích 
trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp 
phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc.

Có 6 CN và 14 PGD.

Tăng vốn điều lệ lên 580 tỷ đồng.

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.

Nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính vì đã có 
thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2006.

Tăng vốn điều lệ lên 3.236,96 tỷ đồng.

31 CN và 103 PGD.

Phát hành thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank JCB.

Ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn triển khai 
Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Thông tư 
41/2016/TT-NHNN với Công ty TNHH Thuế và Tư 
vấn KPMG.

Ký kết phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công 
ty AIA Việt Nam.

Phát hành thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank JCB/ Visa.

Tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Top 100 công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam (Ngân 
hàng thứ 22) do Forbes Việt Nam bình chọn.

Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt 
Nam (Profit 500) 3 năm liền: 2017, 2018 và 2019.

Tiếp tục đứng trong bảng xếp hạng Top VNR500, 
Top FAST500 và Top PROFIT500. 

Được vinh danh “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng 
đồng”.

Đạt giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về phát 
hành thẻ tín dụng JCB.

Hoàn thành Dự án tư vấn đánh giá hệ thống 
công nghệ thông tin.

Nâng cấp thẻ từ lên thẻ chip VCCS với Napas.
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STM sử dụng phần mềm tự xây dựng 100%, 
được nghiên cứu, phát triển dựa trên 

sự hợp tác của KienlongBank cùng đối tác hàng 
đầu về công nghệ là Tập đoàn Unicloud. Với những 
tính năng và công nghệ vượt trội, máy STM hứa 
hẹn sẽ góp phần vào việc hiện thực hóa hành trình 
chuyển đổi số chung của ngành Ngân hàng. 

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Việt 
Nam tích hợp phần mềm điều khiển máy tự phát 
triển (UniCAT) đạt chuẩn quốc tế EMVCO L2. Với 
dịch vụ xác thực danh tính (bằng căn cước công 
dân gắn chíp, xác thực bằng tĩnh mạch), STM được 
đánh giá là một trong những dòng máy đạt độ 
chính xác cao nhất tại Việt Nam hiện nay, đồng 
thời cũng là máy giao dịch ngân hàng tự động duy 
nhất được sản xuất hoàn toàn trong nước, từ thiết 
bị phần cứng đến phần mềm, đã vượt qua chứng 
thực bảo mật thẻ của Mỹ (EMV Level 2), chứng chỉ 
VCCS của NAPAS... đảm bảo an toàn trong vận 
hành.

Bằng việc làm chủ nền tảng phần mềm hiện đại, 
cùng với khả năng tùy biến được phần cứng, 
STM được thiết kế tương đồng với hệ thống core  
banking của các ngân hàng truyền thống, dẫn 
đến việc tối ưu hơn trong khâu tích hợp cũng như 
bảo dưỡng, bảo trì sau này.

Với tính năng hiện đại, ưu việt, STM giúp khách 
hàng rút/chuyển tiền liên ngân hàng nhanh bằng 
mã VietQR chỉ trong một điểm chạm. Các thanh 
toán được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng mà 
không cần phải nhập các thông tin chi tiết người 
thụ hưởng như cách truyền thống. Sở hữu phần 
mềm Unicat được triển khai thay thế toàn bộ phần 
mềm của các máy ATM truyền thống, ngân hàng 
tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng phát hành thẻ 
nhựa mỗi năm.

Máy STM KienlongBank & dấu ấn đặc biệt trong

HÀN H T RÌN H C H U YỂN ĐỔI SỐ
Phòng Marketing

Chuyển đổi số được xem là giải pháp chiến lược giúp ngành Ngân hàng 
vượt lên thách thức kỷ nguyên số và tận dụng tối đa những thành của 
tựu của cuộc CMCN 4.0. Là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng 
công nghệ số vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, KienlongBank góp phần 
vào bức tranh chuyển đổi số sinh động của toàn ngành với sự xuất hiện 
của máy giao dịch ngân hàng tự động Smart Teller Machine (STM).

STM mang đến cho cộng đồng 
các dịch vụ tài chính đa tiện ích

Đem đến những dịch vụ tài chính cao cấp và đậm chất 
công nghệ, tích hợp bên trong mỗi máy STM là hàng 
loạt công nghệ hiện đại, tân tiến nhất hiện nay như định 
danh điện tử (eKYC); nhận diện khuôn mặt (Face ID), 
nhận diện giọng nói tự nhiên (Voice Recognition) hay 
công nghệ phân tích chuyển thể từ hình ảnh sang chữ ... 
Nhờ những công nghệ này mà mỗi hệ thống STM có thể 
đảm nhiệm vai trò và thay thế các quầy giao dịch vật 
lý truyền thống, tiết giảm các thủ tục rườm rà để từ đó 
“trao quyền” nhiều hơn cho khách hàng.

Ngoài ra, phần mềm và phần cứng cũng được thiết kế 
để cung cấp dịch vụ chia sẻ, dùng chung. Trên một máy 
STM có thể cung cấp dịch vụ của nhiều ngân hàng, sẽ 
giúp cho các ngân hàng gia tăng được công năng sử 
dụng của hệ thống ATM mà không tốn nhiều chi phí đầu 
tư, tránh lãng phí tài nguyên, theo đúng chủ trương kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Chi phí để đầu tư cho một máy STM thấp hơn nhiều so 
với chi phí để mở một phòng giao dịch. Việc phát triển 
hệ thống máy STM sẽ rất phù hợp để mở rộng mạng lưới 
cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ở các khu vực 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn tham quan gian 
hàng của KienlongBank tại sự kiện “Ngày Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng

Phát huy vai trò của một thực thể tài chính, 
với trách nhiệm dành cho xã hội, cộng đồng 

cũng như nhìn nhận quá trình số hóa vùng nông 
thôn như là một chiến lược phát triển bền vững,  
KienlongBank đã hợp tác cùng Tập đoàn Unicloud 
xây dựng kế hoạch nhằm gia tăng nhận thức về 
các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho dân cư tại các 
vùng nông thôn, nơi đối với nhiều người nông dân 
ngân hàng vẫn còn khá xa vời và việc bước chân 
vào các ngân hàng lớn để sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ tài chính gặp nhiều rào cản.

Trong chiến lược số hóa nông thôn, KienlongBank 
và Unicloud đặt mục tiêu sử dụng công nghệ để 
đơn giản hóa thủ tục, phá băng rào cản giúp 

KienlongBank đưa trải nghiệm 
ngân hàng số đến vùng sâu, 
vùng xa

nông thôn, vùng sâu vùng xa, giúp cho nhiều người 
dân tiếp cận được các dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, 
đây sẽ là một giải pháp rất hữu hiệu để triển khai 
mục tiêu thực thi Tài chính toàn diện của Chính 
phủ.

Cùng với STM, hệ giải pháp Digital Banking  
Platform bao gồm cả phần mềm và phần cứng 
dành riêng cho tổ chức tài chính, cho phép đặt 
không gian số (Digital Space) trong lòng chi nhánh 
truyền thống, hình thành chi nhánh 4.0 (Phygital 
Branch)..., làm chủ công nghệ lõi còn cho phép 
KienlongBank và Unicloud chủ động trong phát 
triển các dịch vụ mới, phù hợp với nhu cầu của 
người Việt Nam, cũng như phát triển những dòng 
máy chuyên biệt phù hợp cho từng địa bàn, từng 
tổ chức, với chi phí tiết kiệm. Vì vậy, máy STM không 
chỉ được sử dụng trong ngành ngân hàng, mà máy 
còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác như Dịch 
vụ công, Dịch vụ thanh toán, Ứng dụng trong các 
ngành dịch vụ Hàng không, Bất động sản, Y tế, 
Bảo hiểm…, góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc 
số hoá xã hội, hướng tới Chính phủ điện tử và nền 
kinh tế số.

Ông Võ Kiên Giang - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà 
Mau (áo trắng đứng giữa) đến thăm gian hàng KienlongBank tại sự kiện 
Ngày Chuyển đổi số tình Cà Mau

KienlongBank giới thiệu đến các đại biểu và khách hàng về các tính 
năng, tiện ích của hệ thống máy STM Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp

Máy giao dịch STM đảm nhiệm vai trò tương đương với một quầy 
giao dịch truyền thống

người nông dân dễ dàng tiếp cận từ những dịch vụ cơ 
bản nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai đơn vị lên 
kế hoạch triển khai lắp đặt theo lộ trình 1.000 máy giao 
dịch ngân hàng tự động (STM) tại các khu vực nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những nơi bị hạn 
chế về khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài 
chính thông thường để người dân có thể sử dụng tiện 
ích ngân hàng số cho các hoạt động dịch vụ công cũng 
như giao dịch thường nhật.

Cùng với các tính năng ưu việt, nếu được khai thác tối 
đa các tính năng, thì STM hoàn toàn có thể hỗ trợ đắc 
lực cho công tác số hóa dịch vụ công, góp phần không 
nhỏ trong việc rút ngắn được quy trình, tiết kiệm được 
thời gian khi thay vì phải đến tận trung tâm hành chính 
công (bộ phận “một cửa” của xã) trong giờ làm việc 
hành chính, thì người dân có thể thực hiện được một số 
thủ tục dịch vụ công thông qua STM đặt tại các địa bàn 
gần hơn vào bất cứ lúc nào.

Việc triển khai lắp đặt 1.000 máy STM chỉ là bước đầu 
trong kế hoạch dài hạn “phổ cập hóa toàn dân” các 
sản phẩm, dịch vụ tài chính của KienlongBank và  
Unicloud.

Với sự đón nhận của thị trường cũng như những thành 
tựu đạt được ban đầu trong ngành Ngân hàng, hệ 
thống STM hứa hẹn sẽ trợ lực cho hoạt động mở rộng 
phạm vi tiếp cận dịch vụ ngân hàng tới tất cả người 
dân. Trong đó sự chung tay giữa KienlongBank và  
Unicloud sẽ chủ động dẫn dắt thay đổi và xóa mờ ranh 
giới giữa nông thôn và thành thị ngày nay.
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Tự hào là nơi đặt nền móng của Kienlongbank, Ban giám đốc 
cùng tập thể CBNV, CTV Kienlongbank Rạch Giá đã và đang 

nỗ lực làm tốt vai trò và trách nhiệm, đưa Kienlongbank đến gần 
hơn với khách hàng, khẳng định vị thế thương hiệu vững mạnh tại 
tỉnh Kiên Giang và các khu vực lân cận. 

Kienlongbank Rạch Giá luôn lấy giá trị cốt lõi: “Tâm – Tín – Kiên 
– Xanh” để phục vụ khách hàng, trân quý khách hàng như người 
thân. Bằng sự chân thành và thân thiện, Đơn vị luôn đặt mục tiêu 
lợi ích khách hàng là ưu tiên số 1, sự hài lòng của khách hàng chính 
là động lực để Đơn vị nỗ lực phát triển và hoàn thiện mỗi ngày.

Đến với KienlongBank từ những ngày đầu thành lập 
trên quê hương Phú Quốc, tôi như mang trong mình 

dòng máu chiến binh, luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển 
chung. Mỗi sản phẩm Ngân hàng đưa ra, tôi luôn nghiên 
cứu thật kỹ để tư vấn cho khách hàng những kênh đầu 
tư phù hợp nhất. Với tôi, khách hàng như người thân của 
mình, từng thông tin đưa đến khách hàng phải thật chính 
xác, minh bạch và rõ ràng. Tôi chăm sóc khách hàng từ 
những điều nhỏ nhất, dành cho khách hàng sự quan tâm 
bình dị trong ngày sinh nhật, trong các ngày lễ Tết, hay 
động viên, hỏi thăm với khách hàng lúc ốm đau, ... Những 
món quà nhỏ, đơn giản chỉ là một ấm trà, một món ăn 
mà họ thích. Tấm chân tình chính là sợi dây gắn bền chặt 
giữa chúng tôi. 

Được vinh danh tại sự kiện “Tinh hoa hội tụ “ toàn hàng 
vừa qua, với tôi là niềm vinh dự, tự hào, hơn cả là sự xúc 
động từ sâu trong tiềm thức. Từ trong sâu thẳm niềm vui 
của tôi chính là sự biết ơn: biết ơn khách hàng - những 
“người thân” đã tạo ra thành quả, biết ơn đồng nghiệp 
đã hỗ trợ nhiệt tình, biết ơn Ban lãnh đạo đã tạo ra cuộc 
hội ngộ ba miền đầy trân quý. Tôi hi vọng, KienlongBank 
sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những cuộc đua thú vị 
dành cho CBNV, để sau khoảng thời gian gắn bó, trong 
ai cũng đọng lại bầu trời kí ức đẹp.

TINH HOA HỘI TỤ
ĐÊM ANH TÀI TỎA SÁNG LAN TỎA NIỀM KIÊU HÃNH

“Tinh hoa hội tụ - Trái ngọt của biết 
bao nỗ lực và những kỷ niệm đẹp của 
tuổi thanh xuân”

“Một tập thể gắn kết –  
Một chương trình ý nghĩa”

“Tấm chân tình chính là sợ dây 
gắn kết với khách hàng”

Top 03 Đơn vị kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất:  
Giải Nhất -  KienlongBank Rạch Giá

Top 03 Đơn vị kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất:  
Giải Nhì - KienlongBank Bà Rịa Vũng Tàu 

Top 03 cá nhân xuất sắc nhất: Chị Đặng Tố Kim - KienlongBank Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Khu vực 5; Chị Nguyễn Kiều Oanh - Phòng Giao dịch An Thới, 
Khu vực 1; Chị Hồ Phạm Yến Nhi - KienlongBank Bình Định, Khu vực 6.

Tinh thần tập thể, đoàn kết, đồng tâm 
phát huy sức mạnh là một trong những 
yếu tố quan trọng giúp Đơn vị hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và các 
nhiệm vụ khác mà Ban lãnh đạo Ngân 
hàng đã giao phó. Mỗi một sự cố gắng 
đều là những thành quả đáng trân trọng, 
góp phần làm nên thành tích của cả đơn 
vị.

Không thể diễn tả được hết cảm xúc khi  
KienlongBank Rạch Giá nhận được kết 
quả là Đơn vị có Doanh số thu hộ cao 
nhất toàn hệ thống. Đây thật sự là món 
quà to lớn, là trái ngọt của biết bao nỗ 
lực của CBNV. Những khó nhọc, hàng 
trăm cuốc điện thoại, những quãng 
đường xa trên chiếc xe gắn máy, không 
biết bao nhiêu buổi làm ngoài giờ tận 9h 
đêm cùng nhau ... tất cả những khó khăn, 
vất vả như vỡ òa trong niềm vui và hạnh 
phúc.

KienlongBank Rạch Giá rất vinh dự khi 
được tham dự sự kiện được tổ chức 
hoành tráng tại TP Đà Nẵng - “Tinh hoa 
hội tụ”. Những cảm xúc cứ dâng trào, 
đan xen lẫn nhau khi có mặt tại sân khấu 
vinh danh. Tình đồng chí, đồng đội và 
những cái nắm tay thật chặt của anh em 
trên mọi miền đất nước, những người bạn 
chưa từng gặp mặt, chỉ mới biết nhau 
qua điện thoại, mạng xã hội. Đó là gia 
đình KienlongBank chúng ta đấy, những 

kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, của quãng đời làm nghề, của thời gian đẹp nhất dành cho KienlongBank.

KienlongBank Rạch Giá chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng, cảm ơn các anh chị, em Khối Khách hàng 
chiến lược đã tạo điều kiện cho anh em trên mọi miền đất nước được gặp nhau, được chia sẻ và gắn kết cùng 
nhau nhiều hơn. 

Xin kính chúc Ban lãnh đạo cùng CBNV, CTV KienlongBank luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều 
thành công, thắng lợi!

Suốt hơn 10 năm hình thành và phát triển, tập 
thể CBNV KienlongBank Vũng Tàu luôn đoàn 

kết, cố gắng, nỗ lực cùng nhau để phát triển 
hoạt động của Đơn vị. Thật vui mừng và hãnh 
diện khi trong sự kiện “Tinh hoa hội tụ” vừa qua, 
KienlongBank Bà Rịa – Vũng Tàu được vinh danh 
là 1 trong 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất 
toàn hệ thống. 

Thành quả trên là kết quả của quá trình lao 
động, cống hiến không mệt mỏi của toàn thể 
CBNV, từ bảo vệ, lái xe, tạp vụ, hành chính, kinh 
doanh… Mỗi người một nhiệm vụ, cùng chung 
tay, góp sức, tất cả vì một mục tiêu chung đưa 
KienlongBank Bà Rịa – Vũng Tàu ngày một phát 
triển, vươn cao và vươn xa hơn nữa trong tương 
lai. Được vinh danh ở sự kiện “Tinh hoa hội tụ” 
chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực đó, là phần 
thưởng tuyệt vời nhất, tạo động lực để Đơn vị 
tiến về phía trước với những bước đi vững chắc 
và tự tin. 

Sự kiện là cơ hội lớn để các Đơn vị có cơ hội gặp 
gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết với nhau 
nhiều hơn, cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu xây dựng  
KienlongBank ngày càng phát triển vững mạnh. 

KienlongBank Rạch Giá

KienlongBank Bà Rịa - Vũng Tàu Chị Nguyễn Kiều Oanh - Nhân viên Thủ quỹ  
KienlongBank An Thới 
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Mỗi người chúng ta sẽ có những cách riêng để hoàn thành tốt công việc. Mặc dù sẽ phải đối diện với nhiều 
khó khăn và thử thách nhưng nếu bản thân có sự kiên trì, cố gắng hết mình, dùng cái tâm và sự chân thành 

của mình để nỗ lực, ắt sẽ gặt hái được trái ngọt.

Thấu hiểu và ghi nhận những nỗ lực của CBNV, thời gian qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã triển khai nhiều 
chương trình thi đua nội bộ. Đây là một trong những chính sách có sức ảnh hưởng rất lớn, khích lệ và động viên 
tinh thần làm việc của CBNV. Tôi vinh dự là một trong những anh chị em được góp mặt trong sự kiện hoành tráng 
“Tinh hoa hội tụ”, vinh danh những đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên toàn hệ thống.

Tôi xin cám ơn Ban lãnh đạo và Ban tổ chức chương trình đã tạo cơ hội cho tất cả thành viên trong 
ngôi nhà chung KienlongBank được gặp gỡ, giao lưu và có kỳ nghỉ đáng nhớ tại TP. Đà Nẵng xinh 
đẹp. Được trải nghiệm những hoạt động thú vị từ chương trình, bản thân tôi như được tái tạo năng 
lượng để chuẩn bị cho hành trình phấn đấu tiếp theo trong công việc. Mong rằng đại gia đình  
KienlongBank sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa để chúng ta được gặp lại nhau ở những sự kiện vinh danh tiếp 
theo. 

“Tinh hoa hội tụ” đã khép lại nhưng dư âm của sự kiện như còn mãi trong dòng ký ức của mỗi người. Mong rằng, 
nhiệt huyết chiến đấu, tinh thần lăn xả, sự gắn kết trên dưới một lòng sẽ luôn được mỗi cá nhân gìn giữ, phát huy, 
cùng nhau vượt qua mọi thách thức, đưa KienlongBank chinh phục đỉnh cao mới trong tương lai.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động: Tổ chức trưng 
bày các gian hàng để giới thiệu các dịch vụ, sản 

phẩm về chuyển đổi số và tổ chức Chương trình  
“Cà Mau hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia”. 
Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng KienlongBank đã 
gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của hệ thống 
máy giao dịch tự động STM.

Bằng việc làm chủ nền tảng phần mềm hiện đại, cùng 
với khả năng tùy biến được phần cứng, STM được 
thiết kế tương đồng với hệ thống core banking của 
các ngân hàng truyền thống, dẫn đến việc tối ưu hơn 
trong khâu tích hợp cũng như bảo dưỡng, bảo trì sau 
này.

Với tính năng hiện đại, ưu việt, STM giúp khách hàng 
rút/chuyển tiền liên ngân hàng nhanh bằng mã  
VietQR chỉ trong một điểm chạm. Các thanh toán 
được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng mà không cần 
phải nhập các thông tin chi tiết người thụ hưởng như 
cách truyền thống. Sở hữu phần mềm Unicat được 
triển khai thay thế toàn bộ phần mềm của các máy 
ATM truyền thống, ngân hàng tiết kiệm được hàng 
ngàn tỷ đồng phát hành thẻ nhựa mỗi năm

Cũng tại sự kiện, KienlongBank còn tổ chức tư vấn, 
hướng dẫn cho khách hàng trong quá trình sử dụng 

Thật xúc động và vinh dự khi mình là một trong những thành viên được vinh danh trong đêm sự kiện “Tinh 
hoa hội tụ”, và bản thân càng tự hào hơn khi được công tác tại KienlongBank Rạch Giá – Top 03 Đơn vị 

kinh doanh có thành tích xuất sắc nhất. 

Tham gia và trải nghiệm chuỗi hoạt động tại sự kiện, tôi được gặp nhiều anh chị em đồng nghiệp từ mọi miền 
của đất nước, được trò chuyện, trao đổi và chia sẻ với nhau rất nhiều điều từ công việc cho đến cuộc sống. 
“Tinh hoa hội tụ” là một ký ức đẹp trong hành trang làm nghề và cuộc sống của tôi!

Xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng đã tổ chức một chương trình ý nghĩa. Cám ơn các anh chị em 
đồng nghiệp tại KienlongBank Rạch Giá đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm việc. Cảm ơn 
gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Kính chúc Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp KienlongBank luôn 
nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tinh hoa hội tụ” - Ký ức đẹp trong tôi!

CBNV KienlongBank trong chương trình Team building

“Tự hào khi được tham dự một sự kiện hoành tráng của  
KienlongBank”

Chị Ngô Thị Diễm Thúy – Giao dịch viên KienlongBank Rạch Giá

Chị Huỳnh Thị Nguyệt – NV Quản lý tài sản KienlongBank Rạch Giá

các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, 
đồng thời giới thiệu các tính năng, tiện ích và các 
chính sách ưu đãi khi khách hàng sử dụng dịch vụ 
Ngân hàng điện tử KienlongBank (Internet Banking, 
Mobile Banking – KienlongBank Plus). 

Song song với sự kiện trên, trong hai ngày 11 và 
12/10/2022, tại Hà Nội, tham gia Diễn đàn cao cấp 
về Chuyển đổi số ngân hàng, KienlongBank giới thiệu 
bộ đôi máy giao dịch ngân hàng tự động STM và ứng 
dụng KienlongBank Plus như là những giải pháp góp 
phần tạo đột phá về một ngân hàng số Kiên Long thế 
hệ mới hiện đại, toàn diện. 

Nhanh hơn - Thông minh hơn - Tin cậy hơn là giá 
trị hiệu quả của quá trình số hoá, cũng là mục tiêu 
trong chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của  
KienlongBank. Một KienlongBank với diện mạo 
hoàn toàn mới với những đổi thay theo xu hướng 
công nghệ hóa. Đây cũng là cơ sở nền tảng để  
KienlongBank tạo nên nhiều sản phẩm, dịch vụ cạnh 
tranh hơn nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng trong quá trình trở thành ngân 
hàng thân thiện với người dùng, nhờ vào sức mạnh và 
trí tuệ của công nghệ.

Ông Võ Kiên Giang - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 
Cà Mau (áo trắng bìa trái) và Ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND 
tỉnh Cà Mau (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu đến tham quan gian 
hàng KienlongBank

Khách hàng trải nghiệm các tính năng và tiện ích từ máy STM

Tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 10/10 – 12/10/2022, UBND 
tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi 
số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.  
KienlongBank vinh dự là đơn vị chuyển đổi số tiêu biểu tham gia trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.
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Tuổi trẻ giống như chiếc xe lửa 
được định sẵn một con đường 

riêng không ngừng tiến lên, mạnh 
mẽ về đích! Và tôi đã rất may mắn 
có cơ duyên được lên con tàu 
mang tên KienlongBank. 

Thấm thoắt đã 12 năm cùng 
đồng nghiệp gắn bó, cống hiến 
một phần nhỏ trí tuệ và năng 
lực của mình vào sự phát triển 
của KienlongBank nói chung,  

KIENLONGBANK
THANH XUÂN CỦA TÔI

Thanh xuân của tôi có tên KienlongBank

Hành trình 27 xây dựng và phát triển, KienlongBank 
đã chứng kiến và ghi nhận sự nỗ lực của biết bao 
thế hệ Lãnh đạo, CBNV từng thời kỳ. Những năm 
tháng thanh xuân, những nỗ lực bền bỉ, vui có, buồn 
có, vinh quang có, hạnh phúc có…, tất cả cung bậc 
cảm xúc hòa quyện lại như một bản hòa ca với một 
mục tiêu duy nhất, mang KienlongBank trở thành 
bạn đồng hành tin cậy của mọi nhà.

Chị Hoàng Thị Phương Minh – Nhân viên hành chính KienlongBank Đồng Nai

CBNV KienlongBank Đồng Nai nhận quà trung thu của Ngân hàng

KienlongBank Đồng Nai nói riêng. Quá nhiều cảm xúc 
và kỷ niệm với đại gia đình KienlongBank, nhưng có lẽ 
ấn tượng nhất chính là ngày KienlongBank đánh dấu 
sự phát triển lớn mạnh bằng bước chuyển mình theo 
hướng số hoá toàn diện. Tháng 10/2021 trở thành 
mốc lịch sử cho Ngân hàng khi sẵn sàng bước vào kỷ 
nguyên số “Change Up To 4.0 Digi-Era” để bắt nhịp 
với công nghệ tài chính 4.0 toàn cầu.

Ngay thời khắc đó, tôi và đồng nghiệp vỡ òa cảm 
xúc! Thật tự hào! Từ đây KienlongBank bước sang 
trang mới – một kỷ nguyên số rực rỡ, bắt kịp với xu 

Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được làm việc tại 
KienlongBank

Tôi gắn bó với KienlongBank đã được 7 năm. Nếu so 
với các anh, chị trong nghề, đó không phải là một 
khoảng thời gian quá dài. Nhưng với tôi, đó là cả 
thanh xuân. Bởi, người ta thường nói: “Thanh xuân bắt 
đầu từ độ tuổi 18 cho đến khi các bạn chập chững 
bước vào thế giới của người trưởng thành”. Ngày mà 
tôi rời khỏi ghế giảng đường đại học, tôi chọn bước 
chân vào đại gia đình KienlongBank, nơi rèn giũa tôi 
thành một người trưởng thành, nơi mang lại cho tôi 
niềm đam mê với công việc, nhiệt huyết phấn đấu và 
đầy ắp kỷ niệm.

Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi tham gia chương trình 
“San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết” do  
KienlongBank tổ chức. Hình ảnh các anh sẵn sàng 
xắn tay áo, vác trên vai những bao gạo, những phần 
quà giúp đỡ các cụ già, ai ai cũng mong muốn góp 
chút tấm lòng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn 
đón Tết ấm áp hơn. Nhìn những ánh mắt, nụ cười 
của bà con mà tôi cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu. 
Không chỉ các hoạt động thiện nguyện, KienlongBank 
còn mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác. 
Đó là những lúc tham gia Hội thao ngành Ngân hàng, 
anh em cháy hết mình thi đấu để rỗi vỡ òa cảm xúc 
chiến thắng “KienlongBank vô địch”, là giây phút tập 
thể CBNV Ngân hàng đồng hành cùng nhau trong 
các hoạt động ngoài giờ. Nhắc đến Phú Yên, không 
ai không biết đến núi Đá Bia ôm trọn đất trời, nhưng 

Hạnh phúc mỗi ngày cùng  
KienlongBank

“Làm những điều mình thích, đó là tự do
Thích những điều mình làm, đó là hạnh phúc”

Chị Phạm Thị Minh Hằng - Phó phòng Kế toán - 
Ngân quỹ KienlongBank Phú Yên

hướng của thời đại. Chặng đường kiến tạo ngân hàng 
số Nhanh hơn - Thông minh hơn - Tin cậy hơn của 
KienlongBank đang được bứt tốc trên chặng đua 
chuyển đổi số, tạo bước phát triển đột phá, đáp ứng 
mọi nhu cầu của khách hàng.

Song song với công nghệ số, KienlongBank vẫn lấy 
Tâm – Tín – Kiên - Xanh làm chủ đạo, luôn có những 
hoạt động chia sẻ khó khăn với cộng đồng như tặng 
quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi 
dịp Tết, xây nhà tình thương, trao học bổng cho các 

em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ 
đồng bào bị lũ lụt…, luôn quan tâm đến đời sống của 
CBNV bằng những chính sách và hành động thiết 
thực.

Tuổi thanh xuân của mỗi người đều có những lựa 
chọn của riêng mình, riêng tôi, thanh xuân đã có  
KienlongBank. Kính chúc cho toàn thể CBNV  
KienlongBank luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và 
cống hiến thật nhiều hơn nữa vì một KienlongBank 
phát triển bền vững, hưng thịnh!

chẳng mấy ai chinh phục được nó vì độ chông gai. 
Chúng tôi, những KienlongBanker của Phú Yên đã 
đồng lòng chinh phục, bước lên tới đỉnh Đá Bia và hô 
vang tên gọi KienlongBank dưới chân trời đầy mây. 
Chuyến đi đó đã mang lại cho tôi một bài học về niềm 
tin, sự kiên trì, quyết tâm và tinh thần tập thể.

7 năm tại KienlongBank không chỉ là khoảng thanh 
xuân đầy ắp kỷ niệm, mà còn là cả quá trình phấn 
đấu của tôi từ một cô Giao dịch viên trở thành Kiểm 
soát viên và giờ đây là vị trí Phó phòng Kế toán - 
Ngân quỹ. Tôi đã học được rất nhiều, từ Ban lãnh đạo 
Ngân hàng, từ những người đồng nghiệp, từ những vị 
khách hàng tôi gặp mỗi ngày. Không chỉ là 7 năm, tôi 
tin rằng chặng đường đồng hành và gắn kết cùng 
KienlongBank của mình sẽ càng xa hơn nữa, với niềm 
đam mê, sự cống hiến và hết mình cho công việc. Với 
tôi hạnh phúc mỗi ngày là bước đến KienlongBank, 
được làm việc, gặp gỡ những người đồng nghiệp quý 
mến và những vị khách hàng thân thương.
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Nghề ngân hàng đó là nghề nghiệp tôi đã gắn 
bó hơn 14 năm nay. Tôi vào ngân hàng là một 

sự “quay xe” bất ngờ đối với người thân và bạn bè vì 
nghề trước đây của tôi thuộc lĩnh vực xây dựng.

Ngân hàng từ xưa đến nay có vai trò vô cùng quan 
trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia, nếu ví 
nền kinh tế của một đất nước là một cơ thể sống thì 
ngân hàng chính là trái tim. Chuyện đi sớm về muộn, 
tăng ca cuối tuần gần như thói quen. Việc ngắm ánh 
hoàng hôn giờ tan ca dần trở thành điều xa xỉ. 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, tôi coi những năm 
tháng gắn bó với ngân hàng là môi trường để tôi 
rèn luyện bản thân mình. Từ lúc bước chân vào ngân 
hàng đến nay, phần lớn thời gian tôi làm công tác 
tín dụng. Cuộc đời “sale tín dụng” cũng lắm nỗi truân 
chuyên. Sau mỗi lần giải ngân là mỗi lần thở phào nhẹ 
nhõm và không quên gửi lời cảm ơn đến khách hàng 
đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Cuộc 
đời “sale tín dụng” vui là thế nhưng trăm lần vui cũng 
có lần buồn và lo lắng. Có những khách hàng chậm 
thanh toán, sale tín dụng phải điện thoại, nhắn tin liên 
tục cho khách hàng để lưu ý khách hàng thanh toán 
đúng hạn. 

Để vượt qua những thử thách, Trung thực và Chân 
thành chính là hai yếu tố quan trọng nhất. Khách 
hàng trung thực sẽ giúp sale tín dụng kiểm soát được 
nguồn vốn cho vay, từ đó giảm được rủi ro nợ xấu. 

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã và đang có 
những khoảng thời gian rực rỡ cùng với những trải  

nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Vâng! Đối với tôi, thanh 
xuân đáng nhớ ấy là được làm việc tại ngôi nhà  
KienlongBank Buôn Hồ.

KienlongBank - Nơi tôi gắn bó

KienlongBank - Ngôi nhà thắp 
sáng ước mơ!

Anh Dương Vũ Nam – Tổ trưởng tín dụng 
KienlongBank Hà Tiên

Chị Nguyễn Thị Hạnh – Nhân viên TVKH kiêm Giao 
dịch viên KienlongBank Buôn Hồ

Trung thực và chân thành cũng sẽ giúp sale tín dụng 
hoàn thành tốt công việc, giữ mối quan hệ tốt đẹp, 
bền chặt với khách hàng.

Làm việc tại KienlongBank đã mang lại cho tôi rất 
nhiều, từ văn hóa cho đến trình độ chuyên môn, 
được trải nghiệm qua bao thăng trầm của nghề tín 
dụng, hỗ trợ kịp thời cho người vay vốn gặp khó khăn. 
Thông qua đó, tôi tiếp cận được nhiều khách hàng 
thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của khách hàng, 
hạnh phúc với thành công của khách hàng khi họ sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn KienlongBank. 

Và đặc biệt hơn nữa, tôi được làm việc trong môi 
trường chuyên nghiệp, nơi mà tính tuân thủ được phát 
huy cao độ, được đào tạo các kỹ năng phù hợp văn 
hóa doanh nghiệp từng thời kỳ. Tôi được sống trong 
gia đình KienlongBank đầy tình cảm thân thương của 
đồng nghiệp, được tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của 
các cấp lãnh đạo. 

KienlongBank – Nơi tôi gắn bó! 

Thời gian trôi qua nhanh quá! Nhìn lại chặng 
đường bước chân vào ngành ngân hàng 

nói chung và nhân viên của KienlongBank nói 
riêng thấm thoát đã gần 10 năm. Tôi may mắn 
được đồng hành, được đóng góp sức mình và 
được chứng kiến sự thay đổi, sự chuyển mình 
phát triển mạnh mẽ của Ngân hàng theo hướng 
số hóa toàn diện như hiện nay.

Nhớ ngày nào mới vào Ngân hàng là sinh viên 
thực tập, bao nhiêu bỡ ngỡ, lo lắng trong những 
ngày đầu tiên nhận công tác đều qua nhanh 
bởi sự gần gũi, thân thiện của các đồng nghiệp 
tại KienlongBank Phú Quốc. Công việc dịch vụ 
khách hàng rất vất vả, muốn phục vụ khách 
hàng tốt, đạt chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ, 
chúng tôi phải học cách chào hỏi, cách mỉm 
cười, học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để hoàn 
thành tốt công việc.

Tuy nhiều vất vả, gian nan, có lúc bị khách hàng 
phàn nàn, không đạt KPI quý dù đã cố gắng 
hết sức nhưng nhờ có sự quan tâm của Ban 
lãnh đạo, sự động viên của đồng nghiệp, tinh 

Thanh xuân xin dành tặng  
KienlongBank

Chị Vũ Thị Hoa Xuân – Kiểm soát viên  
giao dịch KienlongBank Phú Quốc

Thấm thoắt đã được 2 năm bước vào cánh 
cửa KienlongBank, khoảng thời gian không 
quá dài nhưng nơi đây đã dạy cho tôi nhiều 
bài học, chắp cánh cho ước mơ và đam mê 
của tôi.

Năm 23 tuổi tôi bén duyên với KienlongBank, bắt đầu công 
việc là một nhân viên tư vấn khách hàng. Những ngày 
đầu đi làm chưa quen việc, bao bỡ ngỡ, áp lực khiến bản 
thân khá lo lắng. Nhưng với sự dìu dắt, hướng dẫn của các 
anh chị đồng nghiệp đã giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều. Ở  
KienlongBank, tôi được đào tạo các nghiệp vụ ngân hàng, 
kĩ năng chăm sóc khách hàng và nhiều kiến thức khác để 
phục vụ cho công việc… Bên cạnh đó, tôi còn được tham 
gia những cuộc thi văn nghệ, hội thao, khám sức khỏe định 
kỳ. Điều tôi đặc biệt ấn tượng là KienlongBank rất quan 
tâm đến các chương trình an sinh xã hội và hoạt động 
cộng đồng, chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Với tôi, tình yêu dành cho Ngân hàng không chỉ qua những 
con số, mục tiêu được hoàn thành mà còn là sự trân quý 
dành cho Ban Giám đốc, anh chị đồng nghiệp và những 
khách hàng đáng quý. Mỗi người với mỗi công việc, vị trí 
khác nhau nhưng lại là những mắt xích vô cùng quan trọng 
gắn kết, phát triển. Có thể sẽ có những lúc bản thân tủi 
thân khi bị khách hàng phàn nàn, thất vọng khi không đạt 
KPI, chút buồn lòng khi khách hàng tiềm năng lắc đầu và sẽ 
có những lúc stress, mệt mỏi vì hợp đồng tồn đọng. Nhưng 
mỗi ngày được bước trên con đường quen thuộc, đến nơi 
đang làm việc và gắn bó với bao hoài bão, niềm tin và khát 
khao được cống hiến khiến tôi càng yêu thêm nơi này. 

KienlongBank - Ngôi nhà thứ 2 của tôi.

thần đoàn kết của anh chị em tại Đơn vị đã giúp tôi vượt 
qua khó khăn, luôn phấn đấu để bản thân và Đơn vị đạt 
kết quả tốt nhất. KienlongBank thật sự là một nơi có môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, luôn tạo cơ hội 
cho CBNV được thể hiện năng lực bản thân và phát triển 
sự nghiệp.

Trải qua chặng đường gần 10 năm gắn bó với những thành 
tích đạt được khi công tác tại Đơn vị, tôi cảm thấy mình 
thật may mắn. 10 năm không ngắn cũng không dài, 10 năm 
thanh xuân xin dành hết cho KienlongBank và bản thân sẽ 
không những nỗ lực để đồng hành cùng Ngân hàng thêm 
nhiều lần 10 năm nữa.

CBNV KienlongBank Buôn Hồ

CBNV KienlongBank Phú Quốc
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KIELONGBANK LÀ 
TRI KỶ, LÀ NGƯỜI 
BẠN ĐỒNG HÀNH 
TRONG SỰ NGHIỆP

Miền Tây với miệt vườn, sông nước, mộc mạc cùng 
những câu ca vọng cổ mùi mẫn và con người 

thuần hậu chất phác. Dường như nơi đây đã được mẹ 
thiên nhiên đặc biệt ưu ái với đất đai màu mỡ, thiên 
nhiên trong lành, con người cần cù, sáng tạo. Và khi 
nhắc đến Miền Tây thì chắc hẳn ai cũng biết đến Gò 
Công - “vùng đất hứa” với bề dày lịch sử oai hùng 
cùng vị Anh hùng dân tộc Trương Định.

Hoạt động từ năm 2016, KienlongBank Gò Công đã 
trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người 
dân trên địa bàn. Đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi 
cho các hộ gia đình, tiểu thương mở rộng kinh doanh, 
nâng cao giá trị sản xuất, hỗ trợ khách hàng phát 
triển kinh tế và góp phần tăng nguồn thu cho ngân 
sách địa phương.

Tôi biết chị Lê Thị Thu Oanh (Ấp 2, xã Bình Xuân, thị 
xã Gò Công, Tiền Giang) từ thời tôi còn làm việc ở cơ 
quan cũ. Ngay trong lần gặp đầu tiên, tôi đã có ấn 
tượng với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, vui vẻ 

Hà Tiên là một thành phố nhỏ nằm ở phía Tây 
Bắc của tỉnh Kiên Giang, được ví như đất nước 

Việt Nam thu nhỏ bởi có địa hình đa dạng gồm đồng 
bằng, biển đảo, đồi núi, biên giới. Hà Tiên từ lâu đã 
được gọi là xứ thơ, nổi tiếng với những danh lam 
thắng cảnh tuyệt đẹp, làm say đắm lòng người. Dọc 
theo tuyến đường tỉnh lộ 28 đến với khu du lịch Mũi 
Nai là các quán giải khát bình dân, là nơi dừng chân 

và luôn có cái nhìn tích cực về người và việc của 
chị. Khi có cơ hội tiếp xúc với chị nhiều hơn, tôi 
lại càng khâm phục chị hơn vì ngoài chăm chỉ, 
cần cù, chị còn có đầu óc kinh doanh, ý chí cầu 
tiến, khao khát và hoài bão vươn lên rất lớn. 
Dù thời điểm đó, kinh tế không khá giả là bao 
nhưng chị vẫn nghĩ đến tương lai tốt đẹp, tạo 
dựng một sự nghiệp vững chắc của riêng mình 
để cho con cái, cha mẹ, gia đình ngày sau được 
khá giả hơn.

Người ta thường bảo trái đất tròn là vậy, từ 
ngày chuyển công tác, tôi và chị không còn liên 
lạc với nhau nữa. Vậy mà một lần tình cờ, tôi và 
chị lại gặp nhau khi chị ghé sang nơi tôi đang 
làm việc – KienlongBank Gò Công để đóng lãi 
hàng tháng. Vừa thấy tôi chị liền ríu rít chào hỏi 
vẫn như ngày xưa tôi và chị đã từng, chút nữa 
thôi là tôi nhìn không ra. Giờ đây, chị đã là bà 
chủ của một cửa hàng lớn, từ cách ăn mặc, đi 

đứng, đều toát lên sự tự tin, bao nhiêu câu hỏi cứ 
ùa về và dường như chị cũng ngầm hiểu ý, không 
đợi tôi hỏi hết mà chia sẻ luôn câu chuyện của 
mình.

Ngày đó chị ước mơ mình sẽ có một số vốn để 
làm chủ cuộc đời mình, nhưng trong tay cũng chỉ 
có vài ba sào ruộng và mảnh đất hương hỏa của 
gia đình. Cha mẹ, anh chị em hai bên đều khó 
khăn nên không thể trợ giúp. Cho tới một lần tình 
cờ có một người chung xóm gợi ý đi vay vốn ở 
ngân hàng Kiên Long. Nghe vậy nhưng chị còn 
bỡ ngỡ lắm vì bản thân là dân quê, sống quanh 
năm với ruộng vườn có bao giờ biết đến ngân 
hàng là gì, và thậm chí trong mắt chị ngân hàng 
là một nơi xa xỉ mà chưa bao giờ chị nghĩ mình 
dám đến. 

Và cứ thế ngày ngày trôi qua, đêm nào chị cũng 
nghĩ về câu nói của hàng xóm và nhìn vào cuộc 
sống hiện tại của mình. Cuối cùng chị đánh liều 
ra Ngân hàng hỏi thử, nghĩ lại lúc đó chị còn 
cười bảo với tôi rằng “Em biết không khi vừa tới 
Ngân hàng, cũng may là có anh bảo vệ mở của 
cho chị, nếu mà ảnh không mở cửa và chào hỏi 
chắc gì chị dám vô”. Sau khi được tư vấn đầy đủ 
từ nhân viên tín dụng thì chị đã hiểu được rằng 
Ngân hàng đúng là nơi chị cần tìm và lẽ ra chị 
nên đến sớm hơn. Ngân hàng không phải là nơi 
chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu như chị từng 
nghĩ, mà Ngân hàng là nơi chung tay, sát cánh 
với những ước mơ của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ 
như Chị, Ngân hàng chính là nơi mở ra cánh cửa 
tương lai cho những ai đang khao khát vươn lên 
trong cuộc sống.

Chị không phải mất nhiều thời gian cho việc chuẩn 
bị các thủ tục liên quan hồ sơ vay vốn vì bạn tín dụng 
hỗ trợ rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Với nguồn vốn 
từ KienlongBank Gò Công, ban đầu chị chỉ buôn bán 
tạp hoá nhỏ lẻ. Sau một thời gian kinh doanh, nhận 
thấy nhu cầu của người dân lân cận, chị quyết định 
lấn sân sang buôn bán vật tư nông nghiệp, thức ăn 
chăn nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, …

Tình hình ổn định chưa được bao lâu thì đại dịch 
Covid-19 bùng phát, chị lại rơi vào khó khăn vì bạn 
hàng không có khả năng trả nợ dẫn đến nguồn vốn 
bị hao hụt trầm trọng trong thời gian dài. Thời điểm 
đó, KienlongBank Gò Công một lần nữa đã giúp chị 
vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế. Hiện tại chị 
còn mở rộng thêm quy mô hoạt động, kinh doanh 
thêm khí dầu mỏ hoá lỏng để cung ứng cho nhu 
cầu của thị trường, giờ đây khách hàng của chị trải 
dài từ địa phương lên đến tận Sài Gòn. Chị tâm sự: 
“Đối với chị, Kiên Long là tri kỷ, là người bạn đồng 
hành trong sự nghiệp của chị. Nếu không có Kiên 
Long thì sẽ không có chị của hôm nay. Chị rất biết 
ơn về điều đó”.

Tiếp theo chị vẫn còn nhiều lắm những hoàn cảnh 
như thế, con người như thế, … kể sao cho hết những 
tự hào mà tôi đã được tận tai nghe từ chính khách 
hàng của mình chia sẻ về nơi tôi làm việc. Hơn ai 
hết thì chính tôi, chính KienlongBank Gò Công cũng 
phải cám ơn chị, vì chị đã tô đẹp hơn cho chúng 
tôi về sứ mệnh, về cái tình, về cách sống nhân văn, 
giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục gắn 
bó, đồng hành cùng bà con xứ Gò Công chung tay 
vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau phát triển. 

Quán nước lề đường, cho các du khách phương xa nạp năng lượng để 
tiếp tục cuộc hành trình, nơi nghỉ ngơi cho người 
dân địa phương sau những giờ lao động vất vả. 

Hôm nay tôi có chuyến công tác và ghé thăm 
cô Vân - khách hàng vay vốn của KienlongBank. 
Cuộc gặp gỡ diễn ra vui vẻ với những câu chuyện 
thường ngày. Cô Vân chia sẻ: “Sau khi đại dịch 
qua đi, tình hình buôn bán của cô ổn định lại 
nhiều, khách du lịch đông, có nhiều khách quen 
sáng nào cũng ghé quán cô uống nước, một 
ngày cô bán được khoảng 2 đến 3 thùng nước 
ngọt đóng chai, chưa tính đến các loại khác như 
cà phê, trà đường, đá chanh,...”. 

Cô Vân tìm đến KienlongBank để tìm nguồn vốn 
sữa chữa lại quán nước. Với sự hỗ trợ kịp thời từ 
Ngân hàng, cô Vân đã nâng nền, sửa lại mái tôn 

mới, bổ sung thêm các vật dụng phục vụ cho việc 
mua bán. So với trước đây, quán nước của gia đình 
cô đã thay đổi rất nhiều, cao ráo, thoáng mát, bàn 
ghế sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Bởi vậy mà tình 
hình kinh doanh của quán khả quan hơn, đem lại 
nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Nhìn thành quả của khách hàng, những người làm 
tín dụng như chúng tôi thấy an tâm và ấm lòng vì 
nguồn vốn của KienlongBank đã đến đúng người, 
đúng thời điểm và đúng mục đích sử dụng, giúp 
khách hàng tăng thêm thu nhập và phát triển kinh 
tế. KienlongBank Hà Tiên vẫn luôn tiếp tục đồng 
hành cùng khách hàng vươn lên làm giàu, góp 
phần phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và kinh 
tế của thành phố Hà Tiên nói chung.

NƠI DỪNG CHÂN 
CHO LỮ KHÁCH

Chị Lê Thị Kim Trang – Nhân viên Hỗ trợ  
tín dụng KienlongBank Gò Công

Anh Lê Hoàng Tâm – Nhân viên Khách hàng  
cá nhân KienlongBank Hà Tiên
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Vì sứ mệnh giúp 
khách hàng
PHÁT TRIỂN 
THỊNH VƯỢNG

Nữ tướng vùng hải đảo Chị Mã Thuý Hằng - ngụ ở Khu phố 2, phường Pháo Đài, 
thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, từ một điều dưỡng, 

với ý chí, nghị lực và sự ham mê kinh doanh, chị đã mạnh 
dạn theo đuổi ước mơ của mình là làm chủ một vựa hải sản, 
thành công và phát triển kinh tế gia đình. Chị Hằng là một 
trong số các khách hàng điển hình trong việc sử dụng hiệu 
quả nguồn vay vốn từ Kienlonbank, và cũng là một trong 
những khách hàng truyền thống của KienlongBank Hà Tiên. 

Trước đây, chị Hằng có thuê mặt bằng nhỏ để mua bán hải 
sản, chủ yếu là đáp ứng nhu cầu cho các hộ gia đình tại 
địa phương. Vì chưa có nhiều vốn, nên chủ yếu chị buôn 
bán để tích góp kinh nghiệm, vừa tìm kiếm nguồn hàng, làm 
quen với khách hàng. Là người không ngại gian khó, luôn tìm 
tòi, học hỏi, chị nung nấu ước mơ mở rộng hoạt động kinh  

doanh, cung cấp đa dạng hơn các mặt hàng 
hải sản cho khách hàng. Tuy nhiên, điều đó 
thật sự khó khi chị chưa đủ nguồn vốn để 
thực hiện. Qua tìm hiểu, chị đã tìm đến sự hỗ 
trợ vốn của KienlongBank Hà Tiên. 

Khi có vốn rồi, vợ chồng chị Hằng đã bắt 
tay vào thực hiện kế hoạch ấp ủ lâu nay. 
Chị đầu tư, phát triển cơ sở kinh doanh của 
mình thành đại lý, chuyên cung cấp các mặt 
hàng hải sản tươi sống trên địa bàn thành 
phố Hà Tiên. Ngoài ra, chị còn lập thêm kênh 
bán hàng “Hải sản tươi ngon Hằng bán” trên 
mạng xã hội facebook, bổ sung thêm các 
dịch vụ chế biến sẵn dành cho các khách du 
lịch. Hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý, cơ sở 
của chị đi vào hoạt động ổn định, tạo được 
niềm tin của khách hàng. Các mặt hàng kinh 
doanh cũng được mở rộng, sự chí thú làm ăn 
đã giúp cho cuộc sống gia đình chị Hằng ổn 
định và phát triển hơn trước. 

Từ thuê một mặt bằng nhỏ để mua bán, đến 
nay, chị Hằng đã sở hữu một vựa mua bán 
hải sản tươi sống có tiếng tại địa phương. 
Mới đây gia đình chị đã mua được chiếc xe 
hơi để phục vụ cho công việc và nhu cầu 
của gia đình. Chia sẻ về KienlongBank, Chị 
Hằng tâm sự: “Lúc gởi hồ sơ vay vốn, tôi còn 
lo lắng rằng không biết mình đủ điều kiện 
vay hay không? Khi nhận được thông báo 
đồng ý cho vay tôi thật sự rất mừng. Còn nhớ 
khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch  
Covid – 19, lúc đó gia đình tôi rất khó khăn, 
vì cuộc sống gia đình nên chúng tôi cố gắng 
từng ngày. Khi có thêm sự hỗ trợ của Ngân 
hàng Kiên Long, chúng tôi như được tiếp 
thêm một niềm tin để gây dựng. Nếu không 
được Ngân hàng hỗ trợ vốn thì cơ sở của 
tôi chắn chắn sẽ không phát triển được như 
hôm nay. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh 
đạo cùng các anh, chị, em tại Ngân hàng 
Kiên Long - PGD Hà Tiên đã giúp tôi chạm 
tay được đến ước mơ của mình. Nhìn thấy 
sự phát triển của Ngân hàng Kiên Long gần 
đây tôi rất mừng, kính chúc Ngân hàng ngày 
càng phát triển lớn mạnh và trở thành sự lựa 
chọn hàng đầu của khách hàng”.

KienlongBank sẽ luôn “Sẵn lòng chia sẻ”, 
luôn đồng hàng cùng khách hàng hiện thực 
hóa ước mơ làm giàu. Sự thịnh vượng của 
khách hàng chính là nguồn động lực to lớn 
để chúng tôi nỗ lực.

Hẹn gặp cách nay mười ngày mãi đến hôm nay 
mới gặp được chị Vũ Thị Anh Hào, tên gọi thân 

mật là chị Hào – Người khách hàng thân thiết của  
KienlongBank Phú Quốc. 

Thoạt nhìn với diện mạo trẻ trung, dáng người hơi nhỏ 
nhắn, ít ai nghĩ chị có đầy bản lĩnh để quản lý, điều 
hành An Viên Motel vượt qua những thử thách của 
đại dịch Covid trong thời gian qua. Công việc chính 
của chị Hào vốn xuất phát từ việc giao dịch chuyển 
nhượng bất động sản. Việc đầu tư của chị tạm ngưng 
do thị trường bất động sản tại Phú Quốc tạm lắng, chị 
chuyển sang kinh doanh khách sạn và An Viên Motel 
đã ra đời tại Gành Dầu, Phú Quốc. Những tưởng, việc 
kinh doanh của chị sẽ diễn tiến tốt đẹp sau một năm 
An Viên Motel đi vào hoạt động, thế nhưng đại dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du 
lịch, làm chị điêu đứng, công suất phòng từ 100% giảm 
xuống còn 20%.  

Áp lực đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ gốc Sài 
Gòn, đã đặt hết vốn liếng cũng như hy vọng vào việc 
kinh doanh ở Phú Quốc. Chị thay đổi kịp thời từ loại 
hình kinh doanh lưu trú ngắn hạn (Motel) sang lưu trú 
trung, dài hạn (Homestay) nên đã nâng công suất 
phòng lên khoảng 70%. Đại dịch vẫn kéo dài, chị hạ 
giá phòng xuống 50% để duy trì công suất phòng đạt 
50%, những khách hàng lưu trú đa phần là các nhân 
viên cao cấp làm việc tại các khu nghĩ dưỡng lớn trong 
khu vực. Việc điều chỉnh chính sách giá phòng làm cho 
doanh thu sụt giảm, chị không đủ chi phí để vận hành 
cũng như các chi phí khác. Vốn dĩ có thêm nghề truyền 
thống của gia đình là sản xuất giò chả, chả lụa, chị bắt 
tay vào việc làm thêm, cung cấp sỉ, lẻ đến từng quán 
ăn và từng hộ trong khu vực Gành Dầu. Nhờ vào việc 
sự khéo léo, chị đã bước qua thời gian khủng hoảng.

Vẫn khuôn mặt tươi vui nhưng không kém phần quyết 
đoán, chị Hào chia sẻ sang năm sẽ mở rộng dự án An 
Viên từ Motel sang Resort cũng như từ hộ kinh doanh 
gia đình sang loại hình công ty TNHH, khi đó sẽ nhờ 
đến KienlongBank hỗ trợ. Chúc cho những kế hoạch, 
dự định của chị đạt được thành công ngoài mong đợi. 
KienlongBank Phú Quốc sẽ luôn sẵn sàng đồng hành 
cùng khách hàng tiến nhanh, tiến xa hơn để đến đích 
thành côngChị Khổng Thị Kim Hà - Nhân viên  

Khách hàng cá nhân KienlongBank Hà Tiên
ANh Trần Thanh Tâm - Chuyên viên KHCN  
kiêm Chuyên viên KHDN – KienlongBank Phú Quốc 

KienlongBank Hà Tiên đến thăm cơ sở kinh 
doanh của chị Hằng

Khách hàng Vũ Thị Anh Hào
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“KienlongBank luôn chân tình, 
hết lòng phục vụ và thấu hiểu khách hàng”

�oàn kết, cùng nhìn về một hướng và không ngừng 
nỗ lực vì mục tiêu chung của toàn bộ CBNV 
KienlongBank. Không chỉ vậy, thành tựu ấy còn song 
hành cùng niềm tin, sự tín nhiệm của hàng triệu 
khách hàng thân thiết với KienlongBank. Mỗi khi có 
dịp gặp gỡ chúng tôi �ều nhận �ược sự chia sẻ từ 
những khách hàng thân thiết, cởi mở rất chân thành. 
Phụng sự khách hàng là �ộng lực �ể mỗi CBNV phấn 
�ấu, nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp. 
 “Chú chim �ến với cuộc �ời �ể cất lên tiếng ca vang 
�ộng trời xanh. Làn gió heo may thổi về những phố, 
những phường chút hơi se dịu �ể làm lòng người tươi 
mát hơn. Hay một hương hoa dại cũng âm thầm bên 
vệ �ường �ể neo giữ hương thơm trên �ôi chân 
những người lướt qua nó. Con thấy không, mọi thứ 
�ến với cuộc �ời �ều có sứ mệnh của riêng mình. Giá 
trị của bông hoa nằm nơi mùi hương của nó, vẻ �ẹp 
của làn gió chinh phục người ta bằng �ộ dịu mát của 
mình. Cái quan trọng là nên �ôi chút cho mình những 
phút giây yêu thương, trân trọng những gì mình �ang 
có. Sự cống hiến sẽ làm cho người ta cảm thấy có ích 
hơn nhưng trước khi cho �i một �iều gì �ó, ta phải 
hiểu mình �ang có thứ gì �ể cho”. Đây là chia sẻ của 
cô Nguyễn T.B. Hoa ngụ tại Thị trấn Thới Lai, huyện 
Cờ Đỏ, Tp Cần Thơ. Cô Hoa là khách hàng thân thiết 
của KienlongBank Cần Thơ từ những ngày �ầu thành 
lập. Với quãng �ường hơn 30km, ấy vậy mà cô luôn 
chọn gắn bó cùng KienlongBank. Gần 20 năm qua, 
CBNV KienlongBank vẫn luôn chân tình, hết lòng 
phục vụ, luôn lắng nghe, hiểu rõ sở thích của khách 
hàng. Những �iều tưởng chừng �ơn giản ấy chính là 
sợi dây kết nối về cảm xúc và sự hài lòng của cô 
dành cho KienlongBank. 

Cùng có chung cảm nhận, chị Võ Ngọc Diệp – Chủ 
tịch HĐQT kiêm Tổng Giám �ốc Công ty CP ĐTXD 
Hồng Phát – một trong những khách hàng doanh 
nghiệp �ồng hành cùng KienlongBank Cần Thơ hơn 
10 năm cho biết: “Công ty �ã thành lập 20 năm, việc 
sử dụng dịch vụ tài chính �ã vào nề nếp. Tôi rất hài 
lòng với cách làm việc của CBNV KienlongBank và 
các chương trình khuyến mại, ưu �ãi của Ngân hàng. 
Gần �ây nhất là chương trình miễn phí phát hành thẻ 
ghi nợ, thẻ tín dụng và dịch vụ ngân hàng �iện tử cho 
doanh nghiệp ký hợp �ồng chi lương. Nhân viên tôi 
rất thích sử dụng App KienlongBank Plus với nhiều 
tính năng thuận tiện như thanh toán hóa �ơn, 
chuyển tiền miễn phí, gửi tiết kiệm online �ược cộng 
thêm lãi suất, … Doanh nghiệp tôi �ã gắn bó và cảm 
nhận �ược những �ổi thay của KienlongBank trong 

Trong suốt 27 năm qua, KienlongBank không ngừng 
nỗ lực, phát triển sản phẩm, dịch vụ với mong muốn 
đem tới cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời. 
KienlongBank vinh dự và tự hào khi những nỗ lực 

bền bỉ được sự ủng hộ, tin tưởng khách hàng.

NĂM
thời gian qua, tôi nghĩ nên tiếp tục triển khai nhiều 
chương trình hấp dẫn hơn, nâng cấp thêm nhiều tính 
năng �ộc quyền trên ứng dụng ngân hàng số. Hãy trở 
nên gần gũi với khách hàng hơn bao giờ hết, gần gũi 
�ến mức bạn có thể nói cho họ biết họ cần gì trước 
khi họ tự nhận ra �iều �ó. Xin chúc KienlongBank gặt 
hái nhiều thắng lợi lớn, chúc toàn thể CBNV 
KienlongBank cùng gia �ình dồi dào sức khỏe, hạnh 
phúc và thịnh vượng”. 

Bằng tất cả sự trân trọng, xin cảm ơn những chia sẻ 
và những �óng góp ý kiến quý báu của Quý khách 
hàng về KienlongBank. Kính chúc Quý khách hàng 
thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục �ồng hành 
cùng KienlongBank trong chặng �ường phía trước!

Ban Giám �ốc KienlongBank  Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng 
Công ty Hồng Phát

Chế Thị Út – Kiểm soát viên giao dịch KienlongBank 
Cần Thơ

Cô Hoa chụp hình cùng CBNV KienlongBank nhân 
ngày sinh nhật

VỮNG MỘT NIỀM TIN

Sự phát triển và thành công của KienlongBank 
trong 27 năm qua là thành quả của sự �ồng lòng,
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KIENLONGBANK

KienlongBank Đầm Dơi �ến thăm nhà anh Phạm 
Minh Kiên (�ứng giữa)

Đào Mỹ Nữ - Kiểm soát viên giao dịch 
KienlongBank Đầm Dơi Lưu Bích Châm – Nhân viên tư vấn 

khách hàng kiêm Giao dịch viên 
KienlongBank Vĩnh Châu

Nguyễn Thị Tường Vân – Giao dịch viên KienlongBank Hà TiênTrương Tố Như – Kiểm soát viên giao dịch KienlongBank Trà Quýt

Sự lựa chọn hoàn hảo”
“Tôi sẽ luôn

“KienlongBank là lựa chọn hàng đầu 
khi sử dụng dịch vụ ngân hàng”

khi giao dịch với KienlongBank”

khách hàng thân thiết của Ngân hàng. Anh 
Kiên �ã gắn bó với KienlongBank Đầm Dơi từ 
những ngày Đơn vị mới �i vào hoạt �ộng. 
Trong �ợt chạy roadshow của Ngân hàng, tôi 
�ã gặp anh Kiên (chủ cơ sở thu mua tôm 
nguyên liệu lớn tại �ịa bàn) �ể tư vấn sản 
phẩm dịch vụ, anh quan tâm và hứa sẽ �ến 
ngân hàng ủng hộ. Ban �ầu anh chỉ mở tài 
khoản thanh toán �ể giao dịch, sau một thời 
gian, anh dần chuyển từ tổ chức khác qua 
giao dịch tại KienlongBank. Từ �ó �ến nay, 
anh luôn là khách hàng tiền gửi lớn tại Đơn vị. 
Anh Kiên chia sẻ: “Anh giao dịch rất nhiều 
ngân hàng nhưng chưa có ngân hàng nào 
phục vụ tốt, nhanh như KienlongBank”. Từ 
những trải nghiệm của bản thân, anh �ã giới 
thiệu bạn bè kinh doanh mở tài khoản và sử 
dụng các sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng. 
Hiện tại, khách hàng anh Kiên giới thiệu rất 
nhiều, góp phần tăng trưởng casa, thẻ ... cho 
Đơn vị.

Sự �ồng hành, chia sẻ giữa KienlongBank và 
khách hàng �ã tạo nên những mối quan hệ 
tốt �ẹp. Những dịp họp mặt, anh luôn mời anh 
chị em trong KienlongBank, cũng như sự kiện 
tri ân khách hàng tại Đơn vị luôn có anh. Cám 
ơn anh Kiên và gia �ình �ã �ồng hành, gắn bó 
cùng KienlongBank trong suốt chặng �ường 
vừa qua. Chúc anh sức khỏe và thành công 
hơn nữa.

nhu cầu chuyển tiền. Khi �ến giao 
dịch tại KienlongBank, tôi �ược 
CBNV hướng dẫn và tư vấn rất nhiệt 
tình, với thái �ộ thân thiết và chân 
thành, từ �ó, tôi �ã trải nghiệm thêm 
các sản phẩm, dịch vụ của ngân 
hàng như: mở tài khoản thanh toán, 
gửi tiết kiệm… 

Đặc biệt là khi ngân hàng có bước 
chuyển �ổi theo �ịnh hướng ngân 
hàng số, CBNV KienlongBank �ã 
nhiệt tình hướng dẫn khách hàng 
chuyển �ổi cách sử dụng, giúp tôi 
thực hiện các thao tác giao dịch 
một cách dễ dàng và thuận tiện. 

Gắn bó với KienlongBank Vĩnh Châu 
từ những ngày �ầu Ngân hàng �i 
vào hoạt �ộng, tôi �ã chứng kiến 
�ược sự thay �ổi và phát triển từng 
ngày của Ngân hàng. Sản phẩm, 
dịch vụ phong phú, �a dạng, �ặc 
biệt thái �ộ và cách cư xử của CBNV 
KienlongBank rất gần gũi và thân 
thiện, �ã tạo sợi dây liên kết giữa tôi 
và KienlongBank. Tôi vẫn sẽ luôn 
�ồng hàncùng KienlongBank trong 
thời gian tới. Nhân kỷ niệm 27 năm 
thành lập, tôi xin chúc KienlongBank 
ngày càng phát triển vững mạnh và 
vươn xa hơn nữa.  

“Tôi rất tin tưởng

KienlongBank Trà Quýt làm việc cùng khách hàng Trần Thanh Thúy (bìa phải)

KienlongBank Vĩnh Châu tặng quà cho 
khách hàng Phương Tân Hoàng (bìa phải)

KienlongBank chúc mừng sinh nhật khách hàng Thanh Thùy Trang (�ứng giữa)

đồng hành cùng
KienlongBank”

T“K ienlongBank - Sự lựa chọn hoàn hảo” �ó 
là câu chia sẻ của anh Phạm Minh Kiên,

Trà Quýt mới vừa thành lập.

Thời �iểm �ó, tôi có ý �ịnh mở một tài khoản �ể chuyển tiền 
hàng hóa và sử dụng trong kinh doanh, �úng lúc �ó có các 
bạn CBNV KienlongBank �i tiếp thị �ến từng nhà về các sản 
phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Mặc dù khoảng cách từ nhà tôi 
�ến KienlongBank Trà Quýt là xa nhất so với các ngân hàng 
trong khu vực, nhưng với sự tư vấn rất tận tâm và chuyên 
nghiệp của các em nên tôi quyết �ịnh �ến �ây �ể trải nghiệm. 

Với sự phục vụ tận tình, thân thiện, nhanh chóng của cán bộ 
Ngân hàng, sự tiếp �ón nhiệt tình và chu �áo của các cấp 
quản lý và �ội ngũ CBNV KienlongBank, tôi �ược tư vấn nhiều 
sản phẩm dịch vụ tại KienlongBank. Cá nhân tôi �ã �ược các 
bạn giới thiệu và sử dụng rất nhiều dịch vụ mới của ngân hàng 
như: mở tài khoản số �ẹp, trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng 
KienlongBank Plus… Ban �ầu, cá nhân tôi từ chối vì ở �ộ tuổi 
trung niên, tôi sử dụng không �ược thành thạo. Nhưng với sự tư 
vấn và hướng dẫn cụ thể từng bước của các bạn nhân viên, 
tôi �ã sử dụng và thao tác trên ứng dụng ngân hàng số của 
KienlongBank thật tiện lợi. Qua một thời gian dài trải nghiệm, 
�ồng hành và gắn bó cùng KienlongBank Trà Quýt �ến nay 
gần �ược 4 năm, tôi cảm nhận �ược mỗi khi �ến giao dịch, 
các em nhân viên luôn tận tình và niềm nở chào �ón, chăm 
sóc khách hàng chu �áo. Các dịp lễ, sinh nhật tôi �ều nhận 
�ược sự quan tâm, những lời chúc từ CBNV Ngân hàng. Các 
dịch vụ của tôi khi dùng tại KienlongBank �ều �ược thông 
báo, thông tin rất chi tiết khi sổ tiết kiệm �ến hạn, hay giới 
thiệu các chương trình ưu �ãi mới... Chất lượng dịch vụ của 
KienlongBank là một trong những �iều mà tôi rất hài lòng, tôi 
rất tin tưởng và �ặt niềm tin khi giao dịch với KienlongBank.

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày thành lập, tôi xin gửi lời �ến tập 
thể CBNV KienlongBank nói chung và CBNV KienlongBank Trà 
Quýt nói riêng lời chúc sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúc Ngân 
hàng ngày càng phát triển vững mạnh, luôn là nơi giao dịch 
�áng tin cậy của mọi khách hàng.

Tôi bắt �ầu giao dịch với KienlongBank Trà Quýt từ 
tháng 10/2018 – �ây là khoảng thời gian mà KienlongBank

rước �ây, tôi chỉ là khách hàng 
vãng lai, tìm �ến Ngân hàng với

hiệu quả và �ược nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn, sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ cũng như �ánh giá cao về chất lượng phục vụ của 
�ội ngũ CBNV.

Để �ược thành tích như hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của 
những khách hàng thân thiết, gắn bó lâu năm với Ngân hàng. Họ là 
những vị khách luôn tin tưởng vào các sản phẩm, dịch vụ của Ngân 
hàng, �ồng thời cũng là những “nhân viên bán hàng” hiệu quả nhất 
khi họ giới thiệu bạn bè, người thân �ến với Ngân hàng. 

Tại KienlongBank Hà Tiên chúng tôi có chị Thanh Thùy Trang – một vị 
khách VIP nhưng vô cùng gần gũi, thân thiện. Chị bắt �ầu giao dịch 
tại KienlongBank từ năm 2011, ban �ầu chị chỉ tham gia các sản phẩm 
tiền gửi tại Ngân hàng do lãi suất KienlongBank tốt nhất trên �ịa bàn 
Hà Tiên. Qua thời gian giao dịch và �ược nhân viên tư vấn thêm các 
sản phẩm, dịch vụ khác, chị �ã mạnh dạn sử dụng thêm thẻ ATM, thẻ 
tín dụng, ngân hàng �iện tử, chuyển tiền thanh toán quốc tế… Chị 
cũng là khách hàng �ầu tiên của KienlongBank Hà Tiên tham gia các 
gói sản phẩm dịch vụ mới của Ngân hàng. Chị cũng chính là cầu nối 
cho KienlongBank Hà Tiên khi giới thiệu thêm các khách hàng mới cho 
Ngân hàng, từ khách hàng tiền gửi �ến các khách hàng có nhu cầu 
vay vốn...

Năm nay, nhân dịp sinh nhật của chị, chúng tôi �ã qua nhà chị. Trong 
không khí thân tình, gần gũi, chị �ã tâm sự rằng: “Các ngân hàng 
khác có tiếp cận và tư vấn lãi suất tiền gửi cho chị nhưng vì yêu quý 
KienlongBank, yêu mến tình cảm của các bạn nhân viên dành cho chị, 
chị luôn xem các bạn là những người em út trong nhà, xem 
KienlongBank là lựa chọn hàng �ầu khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. 
Chúc KienlongBank ngày càng vươn xa hơn trong tương lai, trở thành 
ngân hàng số hiện �ại, �ược nhiều người ưa chuộng và có nhiều sản 
phẩm tốt �ể �áp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng”.

Qua sự chia sẻ của chị, bản thân tôi và các bạn �ồng nghiệp lấy �ó 
làm �ộng lực �ể hoàn thiện bản thân hơn, khắc phục những mặt hạn 
chế, từ �ó chủ �ộng hơn trong công tác chăm sóc khách hàng, hoàn 
thành tốt công việc, �óng góp sức mình vào sự phát triển mạnh mẽ 
của KienlongBank.

Được thành lập từ ngày 25/11/2005 �ến nay �ã gần 17 năm, 
KienlongBank Hà Tiên tự hào là một trong những �ơn vị kinh doanh 
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Chào đón Tháng 10, tháng của những cơn gió đầu thu chớm lạnh, 
tháng của những yêu thương, ngọt ngào. Mời Quý độc giả cùng 

Bản tin KienlongBank trải qua những cung bậc cảm xúc về Tháng 
10 dịu dàng, trong trẻo, trân trọng những người phụ nữ yêu thương 

trong gia đình, những đồng nghiệp đáng quý. Chúc cho Tháng 10 
của Quý độc giả tràn đầy những khoảnh khắc hạnh phúc, những 
dấu ấn đáng nhớ và những kỷ niệm đẹp lưu giữ theo thời gian.

vì tất cả … 

Đôi lời nhắn gửi yêu thương!

Má ơi! 
Giờ này chắc Má �ã ngủ....

Con viết cho Má khi con �ang ngồi vắt sữa cho bé 
Bống.

Ngày 20/10 là gì hả Má? Với Má chỉ giản �ơn là một 
ngày bình thường thôi phải không? 

Từ khi con hiểu �ược 20/10 là gì? Con �ã làm �ược 
những gì cho Má. 

Ngày cấp 1 con xin Má 2.000 �ồng �ể �óng tiền 
mua hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Đi học về thấy Má 
�ang bán cám cho người ta, vai phải Má thường 
�au mỗi tối. 

Ngày cấp 2 con xin Má 10.000 �ồng �ể ngoài tiền 
mua hoa cho cô, còn mua thiệp hí hoáy cả �êm tô 
vẽ, tặng những người bạn thân. Má nằm trên giường 
vắt tay lên trán: "Tháng này ba mày chắc không 
�ược nghỉ phép"... 

Ngày cấp 3 con xin Má 50.000 �ồng, �ể cùng các 
bạn trong lớp cắm trại và liên hoan tới tối muộn mới 
về. Má �ã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mâm cơm tối 
vẫn còn �ể gọn gàng, �ể dành thức ăn riêng cho 
con.

Đại học. Con là cán bộ lớp, con chúc mừng nhiều 
người lắm, cô giáo, bạn bè, ... với những câu chúc dí 
dỏm và �ặc biệt dành riêng từng người. Má gọi �iện 
thoại vào và nói những �iều mà ngày nào cũng �iện 
�ể nói: "Con �i ngủ nhớ mắc màn, tối nhớ cài cửa 
thật kỹ, ngủ sớm nha". 

Dù không thể hiện ra, nhưng Má biết không, con luôn 
nghĩ tới Má �ầu tiên. Con luôn thế. Ngày bé, có lần 
con làm tặng Má bài thơ nhưng không dám �ưa, có 
lần mua hoa tặng Má rồi lại �ưa cho �ứa bạn về 
cắm. Có lẽ do mình ở quê Má nhỉ? Ở quê những 
người phụ nữ �ầu tắt mặt tối, chẳng �ược tổ chức 
những ngày kỉ niệm. 

Con gặp những người phụ nữ bằng tuổi Má. Họ mặc 
váy và �i giày cao gót. Họ bước những bước �i nhẹ 
nhàng thanh lịch, không vội vã, tất bật như Má. 8h 
tối họ trang �iểm và �i cafe, còn Má con thì lo cơm 
nước, giặt giũ và treo màn cho chúng con ngủ.

Con gặp những người phụ nữ bằng tuổi Má. Họ nói 
về khiêu vũ, về những chuyến công tác hay du lịch �i 
nơi �ây nơi �ó, �ược mặc những bộ quần áo �ẹp, 
thưởng thức những món ăn ngon. 

…

Chị Nguyễn Nữ Hương Quỳnh – Giao dịch 
viên KienlongBank Phú Yên

Anh Nguyễn Trần Nam – Nhân viên Khách hàng 
doanh nghiệp KienlongBank Sài Gòn

CBNV nữ Phòng Khách hàng doanh nghiệp - KienlongBank Sài Gòn

Cái nắng mùa hạ qua �i nhường chỗ cho mùa thu dịu 
dàng, nhường chỗ cho những cơn mưa bất chợt, những 
làn gió se lạnh len qua từng con phố phủ �ầy sắc vàng 
của mùa lá rụng. Tháng 9 khép lại, mang theo không khí 
vui tươi rộn ràng của ngày tựu trường, sắc �ỏ của những 
chiếc �èn ông sao �êm Rằm tháng Tám �ể �ón chào 
Tháng 10 -  Tháng của những yêu thương ngọt ngào. Và 
nhắc �ến Tháng 10, chúng ta sẽ không thể không nhớ �ến 
một ngày �ặc biệt, ngày dành riêng �ể tôn vinh những 
người phụ nữ Việt Nam thân yêu - Ngày phụ nữ Việt Nam 
20/10, và thật thiếu sót nếu Tháng 10 này không nói �ôi lời 
tri ân với những nữ �ồng nghiệp �ã cùng tôi gắn bó trong 
suốt thời gian qua.

Năm năm, một chặng �ường không dài cũng không ngắn, 
nhưng �ối với tôi �ó là khoảng thời gian vô cùng quý báu. 
Với hiểu biết của bản thân về tính chất công việc của vị trí 

Chuyên viên/Nhân viên tín dụng, thường xuyên 
phải �ối mặt với áp lực chỉ tiêu, �i công tác, gặp 
gỡ khách hàng…, thật khó tưởng tượng là trong 
suốt thời gian qua, số lượng �ồng nghiệp nữ tại 
Phòng Khách hàng doanh nghiệp – KienlongBank 
Sài Gòn luôn chiếm ưu thế gần như tuyệt �ối. Dù 
phải �ối mặt với những khó khăn, áp lực là thế, 
nhưng với tố chất, kỹ năng, nhiệt huyết và sự nỗ 
lực phấn �ấu không ngừng, các chị em luôn cố 
gắng và gặt hái �ược thành công. Mọi người luôn 
hết lòng hỗ trợ nhau vào những hôm ốm �au, mệt 
mỏi, giúp �ỡ nhau vào những ngày tưởng chừng 
như gục ngã vì công việc bộn bề, luôn sẵn lòng 
chia sẻ, cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi 
buồn trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. 
Tất cả những việc tưởng chừng hiển nhiên, nhỏ 
nhặt �ó, trải qua năm tháng �ã dần gắn kết mọi 
người với nhau như một gia �ình nhỏ. 

Xin chân thành gửi lời cảm ơn �ến những bông 
hoa kiên cường �ã luôn hết mình sẻ chia, �ồng 
hành cũng như tô �iểm thêm sắc màu rực rỡ cho 
Phòng Khách hàng doanh nghiệp – KienlongBank 
Sài Gòn trong suốt thời gian qua và mong sao 
những tình cảm, khoảnh khắc này sẽ trở thành 
những kỷ niệm �ẹp trong mỗi chúng ta. 

Thay mặt Phòng Khách hàng doanh nghiệp – 
KienlongBank Sài Gòn, nhân dịp 20/10, kính chúc 
toàn thể CBNV nữ của �ại gia �ình KienlongBank 
luôn xinh �ẹp, rạng rỡ và thành công trong 
cuộc sống.

Má của con là một người phụ nữ bình dị, một lòng 
vì gia �ình mà cố gắng chăm lo, vun vén. Cũng có 
�ôi khi chị em con chưa ngoan, làm Má buồn. 
Những lúc như vậy con thấy xấu hổ với bản thân 
mình, xấu hổ với sự hi sinh của Má. Từ những vấp 
ngã, con lấy �ó làm bài học rèn luyện bản thân, nỗ 
lực hơn, hoàn thiện hơn �ể Má an lòng.

Sau bao cố gắng, ngày con gia nhập vào 
Kienlongbank, như cơn mưa làm dịu mát cho 
những ngày hanh khô rạn nứt trong lòng. Những sự 
hỗ trợ, quan tâm của anh chị �ồng nghiệp cùng lời 
�ộng viên, hướng dẫn của Ban Giám �ốc �ã giúp 
con trưởng thành hơn rất nhiều. Ở �ây, con �ược là 
chính mình, �ược thể hiện năng lực của bản thân, 
�ược học hỏi, �ược �óng góp sức mình vào kết 
quả chung của Đơn vị. 

Mỗi ngày, con �ều kể với Má về những câu chuyện 
mà con trải qua. Rằng hôm nay con �ược lãnh �ạo 
khen vì làm việc tốt, con gái hãnh diện khoe với Má 
giấy khen. Con kể hôm nay có cái nghiệp vụ khó 
nhằn, cứ làm mà vẫn cứ sai, làm con mất chầu trà 
sữa với �ồng nghiệp vì một lỗi sai �áng ra không 
nên có. Kể ra thì nghe cay thật �ấy, nhưng Má �ủ 
cảm nhận tình yêu và tình �ồng nghiệp của con với 
nơi này thế nào. Những câu chuyện tuy nhỏ bé, với 
người khác có thể không ấn tượng nhưng với con 
�ó là những cảm xúc rất thật về công việc, về 
�ồng nghiệp và nơi mà con �ang gắn bó. Má yên 
tâm nhé, KienlongBank �ã thay �ổi con thành một 
người �ầy tự tin, không còn là cô bé rụt rè, nhút 
nhát của ngày xưa nữa. 

Đó là tất cả những �iều con có, những trân trọng 
và tự hào, thật diệu kỳ phải không Má? Mọi thứ �ã 
thay �ổi, con tốt hơn từng ngày. Con �ã có thể 
ngẩng cao �ầu tự hào nói với con trước kia rằng 
con �ã chọn �úng �ường, con �ã gặp �úng người 
cần gặp vào thời �iểm �úng �ắn nhất 
KienlongBank sẽ là ngôi nhà thứ hai của con, sẽ là 
nơi �ồng hành cùng con, dẫu biết sau này còn 
nhiều thử thách, gian nan nhưng con tin “chân 
cứng �á mềm”, mọi chuyện sẽ tốt �ẹp và phát 
triển hơn. 

Má ơi! Cảm ơn Má luôn �ồng hành và chia sẻ cùng 
con.

Cảm ơn má Tháng 10 háng của yêu thươngT
GÓC KIENLONGBANK GÓC KIENLONGBANK
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THẺ TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN

Time Deposit Card

Số/No.:

Hãy đến Kiên Long để nhận quà 

Cô dì chú bác mọi miền xa

Tham gia sản phẩm mừng sinh nhật

Trúng thưởng nhà sang hạnh phúc oà

Tiết kiệm trao tay

này lại khác Tết xưa
Nhà sang trúng thưởng, với mưa quà về

Kiên Long sinh nhật thích mê
Lãi cao như ý, yên bề gia an

này lại khác Tết xưa
Nhà sang trúng thưởng, với mưa quà về

Kiên Long sinh nhật thích mê
Lãi cao như ý, yên bề gia an

Giữ tiền – Chẳng tốt bạn ơi.
Đem gửi tiết kiệm – Sinh lời, tâm an!
Kiên Long “Tâm – Tín - Kiên - Xanh”

Sinh nhật – Khuyến mại quà sang nghìn phần!
KienlongBank: Sinh nhật vàng – Ngàn quà tặng

Thanh xuân chỉ có hạn kỳ
Bao năm phấn đấu luôn vì mục tiêu

Bất ngờ trúng thưởng mới siêu
Nhà sang, lãi lớn, thêm nhiều quà xinh

Kiên Long sinh nhật chất kinh!
Gửi tiền tiết kiệm đạt thành ước mơ!

Thanh xuân chỉ có hạn kỳ
Bao năm phấn đấu luôn vì mục tiêu

Bất ngờ trúng thưởng mới siêu
Nhà sang, lãi lớn, thêm nhiều quà xinh

Kiên Long sinh nhật chất kinh!
Gửi tiền tiết kiệm đạt thành ước mơ!

TIẾT KIỆM HÔM NAY 

Vận may gõ cửa

Trăm năm trong cõi người ta,
Ôm tiền trong bụng, khéo là chẳng hay.

Chi bằng gửi tiết kiệm ngay,
Lãi cao, quà chất; gặp may thêm nhà!

TRÚNG NGAY QUÀ XỊN
TIẾT KIỆM KIÊN LONG

NĂM
THẤU HIỂU

TRIỆU TRÁI TIM
THẤU HIỂU

TRIỆU TRÁI TIM
THẤU HIỂU

TRIỆU TRÁI TIM
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RỰC RỠ MỪNG SINH NHẬT



BAN CỐ VẤN
Hội Đồng Quản Trị
Ban Điều Hành

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 
Tổng Giám �ốc

THỰC HIỆN 
Phòng Marketing

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

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

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