


Năm 2017, trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động tăng trưởng ổn định, dù không ít thách 

thức, Kienlongbank đánh dấu bước chuyển mình và phát triển thành công vượt bậc. Trong đó, Kienlongbank 

hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2017 và cổ phiếu Kienlongbank chính thức giao dịch trên 

sàn Upcom, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi trong việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông và các 

nhà đầu tư, mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận các kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường, tạo nguồn lực cho 

Kienlongbank phát triển.

Năm 2017, Kienlongbank kỷ niệm 22 năm thành lập và phát triển, với sự nỗ lực vươn lên không ngừng,  

Kienlongbank đã nâng cao vị thế, mang đến niềm tin cho khách hàng, cổ đông, đối tác. Với đội ngũ nhiệt huyết, 

đam mê, tận tâm và có chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi đã và đang xây dựng Kienlongbank trở thành một Ngân 

hàng vững mạnh, mang lại giá trị đích thực cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng xã hội. Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đã nỗ lực cống hiến vì một Kienlongbank 

phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả. 

Trong thời gian tới, Kienlongbank không ngừng chuẩn hóa mọi mặt hoạt động, năng lực quản trị rủi ro, phát triển 

cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin tạo nền tảng vững chắc, hướng tới mục tiêu trở thành một trong 

những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Hoạt động của Kienlongbank luôn gắn liền với phương châm 

“Sẵn lòng chia sẻ”, lấy nền tảng của sự chia sẻ, sự thấu hiểu khách hàng, cộng đồng, cộng với sự chủ động, tận 

tâm để xây dựng, phát triển Kienlongbank thành một Ngân hàng có chất lượng phục vụ tốt nhất. 

L ờ i  N g ỏ
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THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bước qua năm 2017, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung đã đạt được nhiều thắng lợi lớn, tăng trưởng đạt mức kỳ 
vọng. Trong đó, tăng trưởng tín dụng phù hợp, mặt bằng lãi suất ổn định, có xu hướng giảm, giá trị tiền đồng  
Việt Nam ổn định. So với năm 2016 thì tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng 18,17%.

Kienlongbank đã hoạt động hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, tăng trưởng ấn tượng so với cùng 
kỳ năm 2016: Tỉ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 0,84%; tổng tài sản đạt 37.327 tỷ đồng, tăng 22,58%; tổng huy động vốn đạt 
33.152 tỷ đồng, tăng 25,73%; dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, tăng 24,89%; lợi nhuận trước thuế đạt 252,19 tỷ 
đồng, đạt 100,88% kế hoạch năm 2017. Đặc biệt, giữa năm 2017, Kienlongbank đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom 
(mã chứng khoán: KLB), góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu KLB cho 
các cổ đông, từng bước thực hiện lộ trình đưa cổ phiếu KLB lên sàn niêm yết.

Kienlongbank rất tự hào đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và Hội đồng quản trị rất tự hào về quá trình lao 
động nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể 4.113 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của Ngân hàng. Kienlongbank trân 
trọng cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng, sự đồng hành của Quý cổ đông và những chỉ đạo, động viên, hướng dẫn của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chi nhánh tỉnh, thành, sự hỗ trợ, chia sẻ hết sức quý báu của đồng nghiệp là các 
tổ chức tín dụng trong nước và các đối tác của Kienlongbank.

Kính thưa Quý cổ đông,
Thưa Quý khách hàng, Quý đối tác,

Năm 2018, Chính phủ xây dựng kế hoạch điều hành các chính sách vĩ mô nền kinh tế với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý 6,7%, 
kiểm soát lạm phát ở mức bình quân khoảng 4%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng 17% có điều chỉnh phù hợp 
với diễn biến, tình hình thực tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, các chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của 
Chính phủ hứa hẹn đưa kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong năm 2018. Các doanh nghiệp Nhà nước sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ sẽ tăng cường liên kết, tái cơ cấu hoạt động, tập trung đầu tư kinh doanh cốt lõi, tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ, nguồn tài trợ 
ngân hàng để mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đánh giá cơ hội, thách thức từ thị trường, tiềm lực phát triển của Ngân hàng, Kienlongbank mạnh dạn xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín 
dụng trong năm 2018 là 22,36%, tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới kinh doanh; phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ, đầu tư phát 
triển các dịch vụ Ngân hàng điện tử; tăng cường công tác đào tạo, cải tiến chính sách nhân sự, thu hút nhân tài; đảm bảo vận hành hệ thống 
quản trị rủi ro hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính; đồng hành trách nhiệm với xã hội trong các hoạt động an sinh xã hội.

Hội đồng quản trị Kienlongbank tự tin cùng với tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank bước tiếp chặng đường phía trước, 
kiên định mục tiêu chiến lược sớm đưa Kienlongbank trở thành 1 trong 15 ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian gần nhất. 

Thay mặt Hội đồng quản trị Kienlongbank, tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông đã đồng hành cùng với  
Kienlongbank trong 22 năm qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho những hoạt động của Kienlongbank trong thời gian tới.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

Rạch Giá, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị

            Võ Quốc Thắng

Tập thể Ban Lãnh đạo và Giám đốc các Phòng, Ban Trung tâm Hội sở và 117 Chi nhánh/Phòng giao dịch Kienlongbank tham dự Hội nghị tổng kết năm 2017 
và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018
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Phó Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1953, Cử nhân Kinh tế -  trường Đại 
học Kinh tế TP.HCM. Ông đã từng đảm nhiệm 
các chức vụ Giám đốc Ngân hàng TMCP 
Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh 
Đắk Lắk; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP 
Phương Đông. Ông là Thành viên HĐQT  
Kienlongbank và kiêm nhiệm chức danh 
Tổng Giám đốc từ ngày 17/12/2014 đến ngày 
23/2/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ 
tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 13/02/2018.

ÔNG VÕ VĂN CHÂU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm 1967, tốt nghiệp Quản trị kinh  
doanh cao cấp trường Đại học Quebec  
Montreal, Canada. Đại biểu Quốc hội khóa 
XI, thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ 
tục hành chính (2008-2013). Hiện ông còn là 
Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group; Uỷ viên Uỷ 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ xây dựng 
Việt Nam; Uỷ viên Hiệp hội Bất động sản  
Việt Nam. Ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch 
HĐQT Kienlongbank từ năm 2013 đến nay.

ÔNG MAI HỮU TÍN
Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm 1969, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 
(Hoa Kỳ), Đại biểu Quốc hội Khóa XII-XIII. Hiện 
ông còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc U&I Group, Phó Chủ tịch Trung ương 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch 
Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. 
Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT  
Kienlongbank từ năm 2013 đến nay.

Thành viên HĐQT

Sinh năm 1975, Cử nhân luật trường Đại học 
Luật Tp. Hồ Chí Minh. Ông đã từng phụ trách 
Phó Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ 
Kienlongbank. Hiện Ông là Chủ tịch HĐTV 
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác 
tài sản Kienlongbank từ ngày 21/02/2018. 
Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT  
Kienlongbank từ năm 2013 đến nay.

ÔNG BÙI THANH HẢI

Thành viên HĐQT

Sinh năm 1976, Cử nhân Kinh tế khoa Quản 
trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ 
Chí Minh. Bà từng làm việc tại Công ty liên  
doanh Gạch Ceramic Dotalia và hoạt động 
đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực 
khác. Hiện Bà là Thành viên HĐTV Công ty 
TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản  
Kienlongbank. Bà đảm nhiệm chức vụ 
Thành viên HĐQT Kienlongbank từ năm 
2014 đến nay.

BÀ NGUYỄN THỤY QUỲNH HƯƠNG

ÔNG VÕ QUỐC THẮNG

Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế trường Đại 
học kinh tế TP.HCM. Ông đã từng phụ trách 
công việc Kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng 
phòng Đầu tư tài chính, Trưởng Ban kiểm soát 
- Thành viên HĐQT của các Công ty trong và 
ngoài nước tại Việt Nam; Trợ lý Chủ tịch HĐQT  
Kienlongbank. Ông đảm nhiệm chức vụ thành 
viên HĐQT Kienlongbank từ năm 2013 đến nay.

Thành viên HĐQT

ÔNG PHẠM TRẦN DUY HUYỀN
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BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Thạc 
sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học chuyên ngành Nam California, Mỹ; 
Kiểm toán viên. Ông đã từng là Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Deloitte 
Việt Nam, Trưởng phòng Kiểm toán - Kiểm soát tuân thủ miền Nam tại Ngân 
hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Ông đảm nhiệm chức vụ 
Trưởng Ban Kiểm soát của Kienlongbank từ năm 2013 đến nay.

Sinh năm 1969, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và 
Cử nhân luật trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; Kiểm toán viên; Luật sư 
Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh. Ông đã từng làm Kiểm toán viên tại Công ty 
Kiểm toán và Tư vấn A&C, Giám đốc Công ty Luật TNHH Lợi Doanh. Ông đảm 
nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Kienlongbank từ năm 2013 
đến nay.

ÔNG LÊ KHẮC GIA BẢO
Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm 1980, Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế. Cử nhân chuyên ngành Kế 
toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Cử nhân Luật học, 
Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Huế. Ông có hơn 10 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thanh tra giám sát. Ông đã từng 
là Thanh tra viên tài chính cấp 1, Giám định viên tài chính - kế toán, Phó 
Trưởng phòng quản lý ngân sách. Ông đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban 
Kiểm soát của Kienlongbank từ năm 2014 đến nay.

ÔNG ĐẶNG MINH QUÂN

ÔNG NGUYỄN THANH MINH

Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách)

Sinh năm 1975, Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.  
Ông đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Kienlongbank từ 
năm 2004 đến nay.

ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚ
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BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng Giám đốc

Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 17/12/2014 đến ngày  
23/02/2018.

ÔNG VÕ VĂN CHÂU

Phó Tổng Giám đốc 

Sinh năm 1966, Cử nhân kinh tế. Ông từng là Phó Giám đốc, Giám đốc Ngân 
hàng TMCP Phương Nam, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Gia Định, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Ông đảm 
nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 12/2012 đến nay.

ÔNG LÊ TRUNG VIỆT

Phó Tổng Giám đốc 

Sinh năm 1954, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật. Ông từng là Phó Tổng Giám 
đốc kiêm Giám đốc Phòng Pháp chế và Xử lý nợ. Ông đảm nhiệm chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 07/2002 đến nay.

ÔNG NGUYỄN QUANG TOAN

Phó Tổng Giám đốc 

Sinh năm 1967, Cử nhân kinh tế. Ông từng là Giám đốc Phòng Giao dịch, 
Giám đốc Chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 10/2016 đến nay.

ÔNG NGUYỄN HOÀNG AN

Kế toán trưởng

Sinh năm 1964, Cử nhân kinh tế. Bà từng là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám 
đốc HDBank, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt. Bà đảm nhiệm chức 
vụ Kế toán trưởng Kienlongbank từ tháng 7/2014 đến nay.

BÀ PHẠM THỊ MỸ CHI

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964, Cử nhân kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Công nghệ thông tin, 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc 
Chi nhánh. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ 
tháng 7/2002 đến nay.

ÔNG VŨ ĐỨC CẦN

Quyền Tổng Giám đốc 

Sinh năm 1976, Cử nhân Tài chính kinh tế, Thạc sĩ luật kinh tế. Bà từng đảm 
nhiệm các chức vụ Phó Phòng Dịch vụ Địa ốc, Trưởng Ban Pháp chế Ngân 
hàng Phát triển TP.HCM; Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Pháp chế, 
Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP 
Bản Việt. Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank từ tháng 
7/2014 đến ngày 23/02/2018. Hiện Bà giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc  
Kienlongbank từ ngày 24/02/2018 đến nay.

BÀ TRẦN TUẤN ANH
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ 
KHAI THÁC TÀI SẢN 
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG (KBA)

VỐN ĐIỀU LỆ:

500 TỶ ĐỒNG

HỒ SƠ TƯ VẤN GIÁ

NĂM 2017 KBA
ĐÃ THỰC HIỆN

64.494

Cung cấp dịch vụ tư vấn giá bất động sản cho khách hàng vay tại Kienlongbank.

Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho hàng phục vụ khách hàng vay thế chấp tài sản đảm bảo là hàng hóa tại Kienlongbank và 

các đối tượng khách hàng khác.

Với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ (độ tuổi trung bình 32-33 tuổi), năng động, được bố trí làm việc trực tiếp tại các chi nhánh và phòng 

giao dịch trực thuộc Kienlongbank, đã góp phần hỗ trợ cho các chi nhánh và phòng giao dịch phát triển kinh doanh một cách tốt nhất. 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn giá, trong năm 2017, Ban lãnh đạo KBA đã tổ chức các chương trình đào tạo và định kỳ tổ 

chức kiểm tra năng lực cho tất cả nhân viên thẩm định giá. Đồng thời, KBA cũng đã phối hợp với Trung tâm đào đạo Kienlongbank tổ chức các 

buổi hội nghị phát triển tín dụng. Trên cơ sở lắng nghe nhằm tiếp thu ý kiến và chia sẻ kế hoạch kinh doanh với đơn vị kinh doanh trực thuộc  

Kienlongbank, KBA đã không ngừng hoàn thiện những mặt chưa được và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ đơn vị kinh doanh hoàn thành kế 

hoạch năm 2017 làm tiền đề phát triển kinh doanh trong năm 2018. Trong năm 2017, KBA đã thực hiện 64.494 hồ sơ tư vấn giá.

Với hệ thống văn phòng, nhà xưởng và kho hàng được đầu tư hoàn chỉnh, KBA đã cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng và 

kho hàng cho khách hàng vay tại Kienlongbank cũng như đối tượng khách hàng khác, đã mang lại hiệu quả hoạt động cho công ty nói 

riêng và Ngân hàng nói chung. Dịch vụ cho thuê kho hàng đã hỗ trợ đơn vị kinh doanh trực thuộc Kienlongbank gia tăng phát triển khách 

hàng vay thế chấp tài sản đảm bảo là hàng hóa, góp phần giữ an toàn tài sản đảm bảo của khách hàng vay tại Kienlongbank.

Tên tiếng Việt:   Công ty TNHH Một thành viên Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Tên tiếng Anh:   Kienlongbank Asset Management Company.

Tên viết tắt:   Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng Kiên Long (KBA).

Trụ sở chính:   Tầng 6, số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại:    (0297) 386 9950

Email:     kba@kienlongbank.com

Mã số thuế:    1701452905.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kho hàng Công ty KBA
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SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA 
KienlongbanK TRONG NĂM 2017

Kết thúc năm 2017, tình hình hoạt động kinh doanh 
của Kienlongbank đều tăng trưởng tốt so với năm 2016 
và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (KH) đề ra: 
Tổng tài sản Kienlongbank hoàn thành 102,27% KH; tổng 
dư nợ cấp tín dụng hoàn thành 99,94% KH; tổng nguồn 
vốn huy động hoàn thành 102,01% KH. Đáng chú ý, lợi 
nhuận trước thuế hoàn thành 100,88% KH; các chỉ số an 
toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 26/12/2017, Kienlongbank và Tổ chức Thẻ Quốc 
tế JCB đã ký kết hợp đồng hợp tác cấp phép bản quyền 
phát hành và thanh toán Thẻ Quốc tế JCB. Theo đó,  
Kienlongbank trở thành thành viên chính thức của Tổ chức 
Thẻ Quốc tế JCB và được quyền phát hành tất cả các loại 
thẻ, bao gồm: Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế. Đồng thời, 
Kienlongbank được quyền liên kết với các đơn vị chấp nhận 
thanh toán thẻ hợp pháp để thực hiện việc thanh toán thẻ.

Nằm trong chiến lược không ngừng mở rộng 
mạng lưới và chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng 
cao chất lượng phục vụ khách hàng khi giao 
dịch, Kienlongbank tiếp tục chỉnh trang lại 24 
trụ sở Chi nhánh (CN), Phòng Giao dịch (PGD), 
bao gồm: CN Tiền Giang, CN Sóc Trăng, CN Đắk 
Lắk, CN Đồng Tháp, CN Phú Yên, CN Đà Nẵng, 
CN Cần Thơ, CN Bến Tre, CN Hậu Giang, PGD 

Quý II và Quý IV, Kienlongbank đã triển khai 2 chương trình 
khuyến mại (CTKM) “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay 
- Trúng ngay xế hộp” và “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà thả 
ga - Trúng 03 xế hộp” với tổng giá trị giải thưởng trên 13 tỷ 
đồng. Chương trình nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành, 
tín nhiệm Kienlongbank trong suốt thời gian qua, góp phần 
hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Ngày 29/6/2017, 300 triệu cổ phiếu của Kienlongbank 
đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng 
khoán là KLB. Việc này góp phần nâng cao tính minh 
bạch trong hoạt động của Kienlongbank, tạo thuận lợi 

KIENLONGBANK HOÀN THÀNH  
HẦU HẾT CÁC CHỉ TIÊU KINH DOANH 
NĂM 2017

CỔ PHIẾU KIENLONGBANK CHÍNH THỨC GIAO DỊCH TRÊN SÀN UPCOM (MCK: KLB)

KIENLONGBANK TRIỂN KHAI 02 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỚN 
NHẤT NĂM 2017, TỔNG GIÁ TRỊ  
KHUYẾN  MẠI TRÊN 13 TỶ ĐỒNG

KIENLONGBANK HỢP TÁC VỚI  
TỔ CHỨC THẻ QUỐC TẾ JCB

KIENLONGBANK CHỉNH TRANG 24 TRỤ Sở MỚI CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH05
Gò Quao, PGD Cư Kuin, PGD An Biên, PGD Số 02, PGD Tân 
Bình, PGD Vĩnh Thạnh, PGD Diên Khánh, PGD Vũng Tàu, PGD 
Quận 12, PGD Bình Minh, PGD Thoại Sơn, PGD Bình Đại, PGD 
Duyên Hải, PGD Gò Vấp, PGD Ô Môn.

trong việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông cũng như nhà đầu 
tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới, tiếp cận các kênh huy 
động vốn dài hạn trên thị trường, đáp ứng kịp thời kế hoạch 
kinh doanh của Ngân hàng. 

(1*)

(2*)

(3*)

(1*) Khách hàng Châu Vân (Cà Mau) nhận giải thưởng Đặc biệt từ Kienlongbank trong CTKM “Gửi tiền Kiên Long - Nhận quà liền tay - Trúng ngay xế hộp”
(2*) Đại diện Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB và đại diện Lãnh đạo Kienlongbank ký kết hợp đồng hợp tác
(3*) Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở mới Kienlongbank Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Ban Lãnh đạo Kienlongbank chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang và NHNN VN CN tỉnh Kiên Giang tại Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu Kienlongbank
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Thực hiện phương châm chính sách kinh doanh luôn đồng hành 
và “sẵn lòng chia sẻ” với khách hàng, Kienlongbank đã triển 
khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho khách 
hàng hiện hữu. Trong đó, 2 chính sách tiêu biểu, nổi bật được  
Kienlongbank áp dụng khi miễn, giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng 
chăn nuôi heo và khách hàng bị thiệt hại nặng do bão số 12. 
Kienlongbank hy vọng chung tay, góp phần nhỏ giúp khách 
hàng khắc phục những thiệt hại trước khó khăn, ổn định cuộc 
sống, phát triển sản xuất kinh doanh.

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Kienlongbank tiếp tục phát huy vai trò 
là tiếng nói của người lao động và liên tục triển khai nhiều hoạt 
động, phong trào thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho người lao động. Trong năm 2017, CĐCS triển khai 
thành công các phong trào thi đua nội bộ như: 22 năm đồng hành, 
Chung sức, Cuộc thi ảnh “Kienlongbank trong tim tôi”, Cuộc thi 
viết “Kienlongbank trong tôi”.

Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 là hình thức nộp 
tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương 
mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh 
toán điện tử Hải quan. Kienlongbank là một trong những ngân 
hàng đã triển khai thành công dịch vụ Thu thuế điện tử kết nối 
với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Dịch vụ giúp khách hàng 
có thêm nhiều lựa chọn về kênh giao dịch, tạo sự thuận tiện 
giao dịch mọi lúc mọi nơi tại các ngân hàng, rút ngắn được thời 
gian giao dịch cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

Năm 2017, Kienlongbank triển khai dịch vụ nạp tiền (Topup) 
và thanh toán hóa đơn (Billing) qua kênh giao dịch Internet  
Banking. Đây là dịch vụ tiện ích nhằm đa dạng hóa về sản phẩm 
dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ của Kienlongbank, giúp 
khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch và an toàn. 
Với tính năng này, giúp khách hàng nạp tiền điện thoại di động 
trả trước của các mạng di động hoặc thanh toán các hóa đơn 
tiền 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.

KIENLONGBANK ĐỒNG HÀNH Hỗ TRỢ 
KHÁCH HÀNG CHĂN NUÔI HEO VÀ 
KHÁCH HÀNG BỊ THIỆT HẠI NẶNG  
DO BãO SỐ 12

CÔNG ĐOÀN CƠ Sở KIENLONGBANK: 
NĂM KHởI SẮC VỚI NHIỀU PHONG TRÀO NỔI BẬT

KIENLONGBANK KẾT NỐI TỔNG CỤC 
THUẾ, TỔNG CỤC HẢI QUAN TRIỂN 
KHAI DỊCH VỤ THU THUẾ ĐIỆN Tử

KIENLONGBANK Mở RỘNG 
KÊNH DỊCH VỤ THANH TOÁN
INTERNET BANKING

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA 
( tiếp theo )

Bên cạnh đó, CĐCS Kienlongbank đã đồng hành, hỗ trợ kịp thời các 
CBNV và gia đình gặp thiệt hại nặng nề sau bão số 12 cùng nhiều 
hoạt động khác chăm lo đến đời sống của người lao động. Đặc biệt, 
CĐCS Kienlongbank đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu CĐCS 
Kienlongbank nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu ra 15 Ủy viên BCH CĐCS 
khóa II (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và ông Nguyễn Hoàng An - Phó TGĐ 
Kienlongbank, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

10
Là Ngân hàng được biết đến với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, 
trong năm 2017, Kienlongbank tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang 
niềm tin và ý nghĩa trong cuộc sống đến những hoàn cảnh còn 
nhiều khó khăn trong cuộc sống thông qua các chương trình và 
hoạt động cộng đồng xã hội.

KIENLONGBANK TIẾP TỤC CHIA Sẻ TRÁCH NHIỆM 
VỚI CỘNG ĐỒNG, TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG xã HỘI

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, Kienlongbank còn 
nhận được các Bằng khen của UBND các tỉnh, thành trao tặng, 
ghi nhận về trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng. Năm 2017 là năm 
thứ 5 liên tiếp Kienlongbank tổ chức trao quà Tết cho bà con nghèo, 
tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 
trong năm 2017 Kienlongbank đã xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết 
và xây tặng 16 cây cầu nông thôn.

KienlongbanK TRONG NĂM 2017

Đại diện lãnh đạo Kienlongbank đến thăm các hộ khách hàng gặp thiệt hại 
nặng nề do bão số 12

Nghi thức cắt băng khánh thành Cầu Kênh Đòn Dong tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Kienlongbank nhiệm kỳ 2017 - 2022
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2017 được xem là năm thành công của nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh 
tế đạt chỉ số ấn tượng ở mức 6,81%. Hoạt động ngành ngân hàng đóng góp đáng 
kể vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Theo đó, tín dụng toàn ngành tăng 18,17%  
so với cùng kỳ năm 2016. 

Năm 2017 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên 
Long (Kienlongbank) giai đoạn 2013 – 2017. Trong quá trình 5 năm hoạt động,  
các chỉ số kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, an toàn và hiệu quả.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
NHIỆM KỲ 2013 - 2017 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIENLONGBANK NĂM 2017
Tính đến 31/12/2017, các chỉ số kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng so với năm 2016
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Trong 5 năm hoạt động, các chỉ số kinh doanh trọng yếu của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ 
và tỉ lệ nợ xấu giảm dần từng năm. Hệ thống mạng lưới hoạt động phát triển tăng 22 đơn vị (tăng 23,16%) so với năm 2012, tăng từ 
95 đơn vị lên 117 đơn vị kinh doanh.

Đánh giá việc thực hiện định hướng giai đoạn 2013 – 2017 đưa Kienlongbank nằm trong nhóm 15 ngân hàng bán lẻ hàng đầu và với 
phương châm “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý; mở rộng thị phần qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng 
tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử” thì cơ bản Kienlongbank đã đảm bảo tuân thủ theo phương châm hoạt động, đạt kết quả khả 
quan. Tính đến cuối nhiệm kỳ, năm 2017, Kienlongbank đã đạt được:

• Các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) năm 
2017 đạt 15,78%, giới hạn tín dụng: 11,66%, giới hạn góp vốn, mua cổ phần: 33, 50%, …

• Xây dựng, phát triển hệ thống ngân hàng điện tử đa dạng các sản phẩm dịch vụ như SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, 
phát triển các sản phẩm thẻ ATM, thẻ VISA,  thẻ JCB,..

• Quy mô hoạt động và mạng lưới giao dịch đạt 117 đơn vị, số lượng khách hàng tăng trưởng đều hàng năm.

• Tỉ lệ nợ xấu giảm đáng kể, giảm từ 2,93% xuống còn 0,84%.

• Cổ phiếu Kienlongbank đã chính thức giao dịch trên sàn giao dịch Upcom.

TỔNG TÀI SẢN  37.327 tỷ đồng

TỔNG HUY ĐỘNG VỐN 33.152 tỷ đồng

DƯ NỢ CẤP TÍN DỤNG 24.686 tỷ đồng

NHÂN SỰ  4.113 người

TỶ LỆ NỢ XẤU  0,84%

MẠNG LƯỚI  117đơn vị

Tăng 18.401 tỷ đồng

Tăng 15.003 tỷ đồng

Tăng 1.337 người

Tăng 22 đơn vị

Tăng 18.746 tỷ đồng+ 100,89% so với năm 2012

+ 124,74% so với năm 2012

+ 154,94% so với năm 2012

+ 48,16% so với năm 2012

- 2,09% so với năm 2012

+ 23,16% so với năm 2012

( tiếp theo )

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIENLONGBANK 5 NĂM (2013 - 2017)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Kiên Giang nhận hoa cảm ơn từ ông Võ Quốc Thắng -  
Chủ tịch HĐQT Kienlongbank
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( tiếp theo )

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC ỦY BAN VÀ 
HỘI ĐỒNG TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ HỌP VÀ THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Kienlongbank nhiệm kỳ 2013 – 2017 hiện 
tại có sáu (06) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập. 
Để thực hiện hiệu quả công tác quản trị, định hướng và giám sát việc 
thực hiện chiến lược, Hội đồng quản trị đã thành lập 04 ủy ban và 03  
Hội đồng trực thuộc, gồm: Ủy ban Thường trực Hội đồng quản trị, 
Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng 
Đầu tư, Hội đồng Xử lý rủi ro, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng. Hội 
đồng quản trị và các ủy ban, hội đồng hoạt động theo Quy chế tổ 
chức và hoạt động, tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam và pháp luật liên quan.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng và thành viên Hội đồng 
quản trị có những biến động như sau:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến 

hành 90 phiên họp (bao gồm họp định kỳ, đột 

xuất và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm triển 

khai các kế hoạch thực hiện chiến lược mà 

Đại hội đồng cổ đông đã giao, định hướng chủ 

trương, thực hiện chức năng giám sát, theo dõi 

hoạt động điều hành Ngân hàng. Đồng thời, 

Hội đồng quản trị, Ủy ban Thường trực Hội 

đồng quản trị cũng đã họp định kỳ hàng quý, 

hoặc đột xuất với tập thể Ban điều hành để kịp 

thời hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng.

Tổng số thành viên 
HĐQT là 05 thành viên

25/4
2013

Miễn nhiệm 01 thành 
viên HĐQT. Bổ sung 02 
thành viên HĐQT. Tổng 
số thành viên HĐQT là 
06 thành viên

15/4
2014

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017, 
các báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2017.

Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
KPMG để thực hiện kiểm toán Ngân hàng và 
công ty con cho năm tài chính 2017.

Giám sát tình hình, kết quả hoạt động kinh 
doanh hàng tháng, hàng quý, bán niên và 
năm 2017.

Phê duyệt các đề xuất về mua/bán tài sản, 
đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền HĐQT. 

Phê duyệt các Quyết định ban hành, sửa đổi 
bổ sung các Quy chế, Quy định, văn bản quy 
định nội bộ của Ngân hàng.

Thành lập và trực tiếp chỉ đạo thực hiện Dự 
án đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu 
ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao 
dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Đến 
ngày 29/6/2017, Kienlongbank đã chính thức 
giao dịch phiên đầu tiên trên sàn giao dịch 
Upcom.

Phê duyệt chủ trương miễn/giảm lãi vay; ban 
hành các gói hỗ trợ tín dụng, gói vay ưu đãi 
lãi suất hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do 
thiên tai, dịch bệnh; kịp thời ban hành mới, 
sửa đổi bổ sung các chính sách tín dụng phù 
hợp tình hình mới, thu hút khách hàng mới và 
giữ chân khách hàng hiện tại. 

Kiên trì chỉ đạo tập trung giải quyết nợ xấu, 
tăng cường trích lập dự phòng tích lũy nguồn 
lực xử lý rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động 
theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước 
và pháp luật liên quan.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực 
hiện tái cơ cấu hoạt động Ngân hàng theo 
Đề án tái cơ cấu Ngân hàng giai đoạn 2016 – 
2020; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các báo 
cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
về công tác quản trị ngân hàng, ủy quyền/
giao nhiệm vụ giữa các cấp trong thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật 
các tổ chức tín dụng.

Xây dựng mới, cải tạo các trụ sở hoạt động. 
117 đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống 
hoạt động ổn định. Đối với 14 chi nhánh, 
phòng giao dịch khai trương hoạt động trong 
năm 2016 tất cả đều hoạt động ổn định, một 
số đơn vị hoạt động tốt, có lợi nhuận tính đến 
cuối năm 2017.

Chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống 
quản trị rủi ro, tăng cường hiện đại hóa công nghệ thông tin ngân hàng, 
đảm bảo an toàn bảo mật trong hoạt động; chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng ngân hàng điện tử, giao dịch thẻ.

Chỉ đạo công tác kiện toàn, định biên nhân sự; xây dựng, điều chỉnh quy 
chế tiền lương, hệ thống thang bảng lương, các chính sách tiền thưởng, 
thu nhập theo hiệu quả kinh doanh, gắn lợi ích của người lao động phù 
hợp với hiệu quả kinh doanh; Chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, cộng tác viên.

Thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ (trực thuộc Ban Tổng Giám đốc) và 
kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban Kiểm soát) đã xây dựng mạng lưới theo 
dõi, giám sát và kiểm soát, quản trị rủi ro phù hợp với hoạt động của Ngân 
hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

Thực hiện vai trò trách nhiệm của Ngân hàng với xã hội theo đúng phương 
châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” thông qua các hoạt động hỗ trợ xây 
nhà đại đoàn kết, xây dựng cầu nông thôn, thăm và tặng quà gia đình 
người dân, khách hàng, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, bão 
lũ, tài trợ các hoạt động văn hóa tại các địa phương,…

KienlongbanK
Thực hiện vai trò trách nhiệm của Ngân hàng với 
xã hội theo đúng phương châm hoạt động 

“Sẵn lòng chia sẻ” 

Xây cầu nông thôn - Cầu Kênh Tiếp Nước, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, 
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang năm 2017

Ông Võ Quốc Thắng

Ông Mai Hữu Tín

Ông Phạm Trần Duy Huyền
Thành viên

Ông Bùi Thanh Hải
Thành viên

Ông Trần Phát Minh
Thành viên

Ông Võ Văn Châu
Thành viên

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương
Thành viên

Chủ tịch 

Phó Chủ tịch – Thành viên độc lập 

Miễn nhiệm
15/4/2014
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Về kinh doanh:
Tập trung mô hình kinh doanh đa dịch vụ; phát triển đa dạng sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng; thúc đẩy kinh doanh sản phẩm thẻ; 
nâng cấp và mở rộng dịch vụ ngân hàng điện tử, đẩy mạnh tăng 
tỷ trọng thu nhập dịch vụ.

Về khách hàng:
Tiếp tục xác định phân khúc khách hàng trọng tâm của ngân 
hàng là khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, địa bàn 
nông nghiệp, nông thôn. 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( tiếp theo )

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2017 của Kienlongbank, trên cơ sở nguồn lực của Ngân 
hàng, cơ hội, thách thức của nền kinh tế trong nước và ảnh hưởng của kinh tế thế giới 
trong thời gian tới, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2018, là tiếp tục định 
hướng cơ cấu lại Kienlongbank giai đoạn 2016 – 2020 theo phương án đã trình Ngân 
hàng Nhà nước, tập trung thực hiện các nội dung theo lộ trình trong năm 2018, cụ thể:

Về phát triển thương hiệu:
Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển thêm 17 chi 
nhánh, phòng giao dịch; nâng cấp trang thông tin điện tử; chuẩn 
hóa nhận diện thương hiệu; duy trì công tác xã hội, giúp đỡ người 
có hoàn cảnh khó khăn.

Về nhân sự:
Chuẩn hóa đội ngũ quản lý, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên 
nghiệp, năng động, hiện đại phù hợp yêu cầu công việc; đào tạo 
đội ngũ kế thừa cho các vị trí quản lý cấp cao, cấp trung; sắp xếp, 

bố trí nhân sự phù hợp năng lực, chuyên môn và mang lại hiệu 
quả cho Ngân hàng; tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá 
thực hiện công việc (KPIs) gắn lợi ích của người lao động với 
hiệu quả kinh doanh; đổi mới các chính sách thu nhập, chính 
sách thưởng kích thích năng suất làm việc, thu hút nhân tài.

Về quản trị rủi ro:
Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các 
nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai 
Basel 2; hoàn thiện bộ phận quản lý, xử lý và thu hồi nợ; đầu tư 
phát triển hạ tầng công nghệ, hạ tầng dịch vụ thanh toán ngân 
hàng hiện đại; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin được vận 
hành ổn định, xuyên suốt, an ninh, bảo mật, hiện đại, giảm chi 
phí giao dịch, tăng cường hệ thống quản trị rủi ro.

Về tài chính:
Nâng cao năng lực tài chính và chất lượng tín dụng; tăng quy mô và 
cải thiện chất lượng vốn tự có; tập trung tăng trưởng vốn huy động 
thị trường 1; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp quy 
mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro.

Về giải quyết nợ xấu:
Triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng gặp thiên tai, lũ lụt và 
tạm thời gặp khó khăn nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp 
tục phát triển, đồng hành cùng Ngân hàng. Trích lập đầy đủ các 
khoản dự phòng rủi ro theo quy định. Tập trung thu hồi các khoản 
nợ tiềm ẩn rủi ro. 
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Năm 2017, nền kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, hoạt động đầu 
tư, thương mại tiếp tục gia tăng cùng với niềm tin tiêu dùng tăng 
lên tạo thuận lợi cho sản xuất gia tăng. Bên cạnh các vấn đề tồn tại 
của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, ngành công nghiệp 
xây dựng tăng trưởng chậm và thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra thì 
ổn định vĩ mô tiếp tục được duy trì, kinh tế tăng trưởng ấn tượng ở 
mức cao (6,81%) và chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,53% so 
với bình quân năm 2017 (mục tiêu Quốc hội đề ra là khoảng 4%). 
Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 424 tỷ USD, tăng 21% so với 
năm 2016. Năm 2017 là một năm thành công trong phương diện 
quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng: 
Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16% và tín dụng toàn 
ngành tăng 18,17% so với năm 2016.

Trong bối cảnh đó, tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên  
Kienlongbank đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực 
hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết thúc năm 2017,  
Kienlongbank đã đạt được những kết quả khả quan như: Tổng tài 
sản, nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay và lợi nhuận trước thuế 
hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; công tác thu hồi nợ được 
đặc biệt chú trọng; các tỷ lệ an toàn hoạt động được duy trì đúng 
quy định của NHNN. Bên cạnh đó, mạng lưới chi nhánh và phòng 
giao dịch tiếp tục được mở rộng và đầu tư khang trang, đời sống 
cán bộ nhân viên được cải thiện và nâng lên rõ rệt .

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Đvt: Tỷ đồng, %

Tổng tài sản 37.327Tỷ đồng

+ 22,58% so với năm 2016
   hoàn thành 102,27%/Kế hoạch

+ 24,89% so với năm 2016
   hoàn thành 99,94% /Kế hoạch
   (Trong hạn mức cho phép của NHNN)

Dư nợ cấp tín dụng 24.686 Tỷ đồng

33.152 Tỷ đồng
+  25,73%  so với năm 2016
   hoàn thành 102,01%/Kế hoạch

Tổng nguồn vốn huy động

Tỷ đồng252,19
+ 66,32% so với năm 2016
hoàn thành 100,88%/Kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế 

0,84%Tỷ lệ nợ xấu 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 
năm 2016

Kế hoạch 
năm 2017

Thực hiện 
năm 2017

Tăng/giảm (+/-) thực 
hiện năm 2017 so với 
thực hiện năm 2016

Tỷ lệ HTKH  
năm 2017 

(%) 
Số dư Tỷ lệ (%)

1  Vốn điều lệ  3.000 3.000 3.000 - -

2 Tổng tài sản hợp nhất 30.451 36.500 37.327 6.876 22,58 102,27

3 Tổng nguồn vốn huy động hợp nhất 26.367 32.500 33.152 6.785 25,73 102,01

4 Dư nợ cấp tín dụng 19.766 24.700 24.686 4.920 24,89 99,94

5 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,06 < 2,50 0,84 - -

6 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 151,63 250 252,19 100,56 66,32 100,88

7 Cổ tức dự kiến (%) - 8,00 8,00 - -

8  Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch 117 117 117 - - 100,00
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Huy động vốn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên 

phát triển để làm nền tảng cho mọi hoạt động khác tăng 

trưởng và mang lại hiệu quả cho Kienlongbank. Năm 2017,  

Kienlongbank đề ra các giải pháp đẩy mạnh huy động, triển 

khai các chương trình khuyến mãi, kết hợp với các chương 

trình chăm sóc khách hàng. Do đó, Kienlongbank đã đạt được 

những kết quả khả quan trong công tác huy động vốn, đáp 

ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng đồng thời 

đảm bảo thanh khoản theo quy định của NHNN. 

Tính đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động quy đổi VND 

đạt 33.152 tỷ đồng, tăng 6.785 tỷ đồng, tương đương tăng 

25,73% so với năm 2016, hoàn thành 102,01% kế hoạch năm 

2017. Trong đó, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân 

cư chiếm tỷ trọng trên 80% và đây là nguồn tiền nhàn rỗi trong 

dân cư nên tính ổn định và bền vững cao. 

NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

DƯ NỢ CẤP TÍN DỤNG
Tính đến 31/12/2017, dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng 

đạt 24.686 tỷ đồng, tăng 4.920 tỷ đồng (tăng 24,89%) so với năm 

2016 và trong hạn mức tăng trưởng cho phép của NHNN (25%).

Kienlongbank tiếp tục thực hiện định hướng tập trung tín dụng 

vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên: Phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, xuất 

khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đến 31/12/2017, dư nợ cho 

vay đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng 32,68%/

tổng dư nợ, tăng 24,62% so với năm 2016. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, Kienlongbank 

cũng không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu 

được kiểm soát chặt chẽ ở mức thấp (0,84%/tổng dư nợ, giảm 

0,22% so với năm 2016).

0,84%
- 0,22%  so với năm 2016

TỶ LỆ NỢ XẤU NĂM 2017

+   25,73% so với năm 2016
   hoàn thành 102,01%/Kế hoạch

Đvt: Tỷ đồng

26.367

20172016

33.152 

Đvt: Tỷ đồng

+   24,89% so với năm 201619.766

20172016

24.686

69,75%

30,25%

Dư nợ: 7.467 tỷ đồng, 
+  22,91% so với năm 2016

Dư nợ: 17.219 tỷ đồng
+ 25,77% so với năm 2016

Khách hàng doanh nghiệpKhách hàng cá nhân

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Trái phiếu Chính phủ
Để tăng tính thanh khoản và tối ưu hóa nguồn vốn khả dụng, đầu 
tư vào trái phiếu Chính phủ là kênh đầu tư hợp lý trong cơ cấu 
tổng tài sản, vừa đảm bảo thu nhập, đồng thời đảm bảo duy trì tỷ 
lệ thanh khoản theo quy định. Tổng giá trị đầu tư đến 31/12/2017 
đạt 1.419 tỷ đồng, giảm 712 tỷ đồng (giảm 33,43%) so với năm 
2016, chiếm tỷ lệ 5,56% so với nguồn vốn ngắn hạn (đảm bảo tỷ 
lệ theo quy định của của NHNN).

Đầu tư góp vốn mua cổ phần
Các khoản đầu tư góp vốn, mua cổ phần của Kienlongbank đều 
thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá 
trình sử dụng vốn. Kienlongbank thường xuyên xem xét và đánh 
giá lại các khoản đầu tư góp vốn để thực hiện kế hoạch thoái vốn 
theo đúng lộ trình trong phương án cơ cấu lại Kienlongbank giai 
đoạn 2016 - 2020. Tính đến 31/12/2017, giá trị đầu tư góp vốn, 
mua cổ phần là 1.037 tỷ đồng, giảm 2,5 tỷ đồng (giảm 0,25%) so 
với năm 2016. Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần/Vốn điều lệ và Quỹ dự 
trữ bổ sung vốn điều lệ là 33,50% (quy định ≤ 40%).

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại hệ thống mạng lưới đã được NHNN 
phê duyệt, năm 2017 Kienlongbank tiếp tục đầu tư, cải tạo, sửa 
chữa trụ sở các đơn vị trên toàn hệ thống. Tính đến 31/12/2017, giá 
trị tài sản cố định đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng (tăng 6,51%) so 
với cuối năm 2016. 

Trong năm 2017, Kienlongbank đã không ngừng cải tiến quy trình 
cung cấp dịch vụ nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giao 
dịch và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ hiện có, 
đồng thời triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng. 

Thanh toán quốc tế: Doanh số thanh toán quốc tế đạt 27,90 
triệu USD.

Kinh doanh ngoại tệ: Doanh số mua vào, bán ra đạt 213,83 triệu USD.

Chuyển tiền: Hoạt động chuyển tiền và chi trả kiều hối năm 2017 đều 
tăng trưởng so với năm 2016.

HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG
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HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG ( tiếp theo )
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HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nạp tiền điện thoại
Thanh toán hóa đơn: điện, nước, internet ...

Tiện lợi - Nhanh chóng

Trên Internet Banking

Đa dạng hóa sản phẩm Ngân hàng điện tử: Kết nối với Payoo triển khai thanh toán hóa đơn (billing) & nạp thẻ (topup) trên kênh 
ebanking,….

Đa dạng kênh thanh toán dịch vụ Công: Nâng cấp hệ thống Thu thuế điện tử với Tổng cục thuế (eTax), kết nối hệ thống thu thuế 
Hải quan.

Xây dựng chương trình báo có tự động Citad giúp hạn chế rủi ro, sai sót, tăng năng suất lao động đặc biệt là rút ngắn thời gian xử 
lý giao dịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát triển chương trình xét tuyển chọn Cộng tác viên Online giúp cải tiến quy trình, thủ tục liên quan đến công tác tiếp nhận, trình, 
phê duyệt hồ sơ tuyển chọn CTV tại đơn vị kinh doanh.

Xây dựng các giải pháp tăng cường an ninh thông tin trong hoạt động ngân hàng: Triển khai máy chủ ghi nhận nhật ký sự kiện quan 
trọng hệ thống CNTT, xây dựng máy chủ Log tập trung, xây dựng kịch bản thảm họa đối với hệ thống website ngân hàng và chuyển 
đổi dự phòng đối với hệ thống website tại hai Trung tâm dữ liệu Bình Dương/Bến Lức.

Nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa công nghệ làm nền tảng để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử. Năm 2017, 
Kienlongbank tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống công nghệ, đặc biệt chú ý giải 
pháp về an ninh, bảo mật hiện đại để giảm chi phí giao dịch, phòng ngừa rủi ro, nâng cao tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong 
cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Với phương châm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của ngân hàng, Kienlongbank đã và đang không 
ngừng đầu tư vào hệ thống CNTT hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Hạ tầng 
công nghệ của Kienlongbank đã được đầu tư hoàn thiện, đảm bảo khả năng hỗ trợ hoạt động liên tục, an toàn bảo mật trong toàn 
hệ thống. 

Để đảm bảo tính cạnh tranh, hoạt động liên tục và an toàn trong mọi điều kiện kinh doanh, đội ngũ CNTT của Kienlongbank đẩy 
mạnh nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT, đồng thời xây dựng các công cụ tự động cảnh báo và quản 
lý rủi ro trong hoạt động. 

Bên cạnh việc tăng cường các chức năng, tiện ích gia tăng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh. Hoạt động nghiên cứu, đào 
tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động CNTT của Kienlongbank.

Trong năm 2017, Kienlongbank đã thực hiện triển khai các dự án lớn nhằm hiện đại hóa công tác quản trị, tăng cường kênh tiếp cận 
khách hàng đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT thông qua các dự án sau:

Trong thời gian tới, nhằm hiện đại hóa hệ thống CNTT, tăng cường các kênh tiếp cận khách hàng đồng thời cung cấp thêm nhiều sản phẩm 
tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường an ninh an toàn thông tin, Kienlongbank sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT theo 
định hướng ngân hàng hiện đại.

CÁC CHỉ SỐ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG

Trong suốt quá trình hoạt động, Kienlongbank luôn thực hiện đúng quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động. 

Tính đến 31/12/2017, Kienlongbank đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Quy định của 
NHNN

1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (%) 15,78 ≥ 9%

2 Giới hạn tín dụng (%) 11,66 ≤ 15%

3 Khả năng chi trả (%) 13,13 ≥ 10%

4 Giới hạn góp vốn, mua cổ phần (%) 33,50 ≤ 40%

5 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (%) 35,60 ≤ 50%

6 Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (%) 74,62 ≤ 80%
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CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI VÀ ĐÃI NGỘ
Kienlongbank luôn gắn thu nhập của cán bộ nhân viên (CBNV) 
vào kết quả hoàn thành công việc. Các chính sách lương, thưởng 
tại Kienlongbank xây dựng trên cơ sở hiệu quả công việc, đảm bảo 
tương xứng với thành tích và tính cạnh tranh cao.

Cơ chế thu nhập và đãi ngộ thể hiện qua nhiều chính sách như 
thưởng năng suất, hiệu quả công việc, thưởng sáng kiến cải tiến,…
Ngoài ra, Kienlongbank còn tạo bước ngoặt mới nhằm tri ân, ghi 

nhận sự đóng góp tích cực và gắn bó lâu dài của CBNV thông qua 
việc lập Quỹ thưởng đồng hành và phát triển, nghỉ hưởng nguyên 
lương nhân dịp sinh nhật.

Kienlongbank luôn quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần 
cho CBNV thông qua các phong trào văn thể mỹ; teambuilding, 
cuộc thi thúc đẩy bán hàng, viết bài, thi ảnh, thiết kế; các chính 
sách về hiếu, hỷ đối với người lao động.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Kienlongbank không ngừng hoàn thiện 
các giải pháp quản trị điều hành, ưu tiên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nội bộ, tạo nền tảng cho sự thành công bền vững của 
Kienlongbank. 

Cơ chế thu hút và giữ chân nhân tài, môi trường làm việc thân thiện, tác phong làm việc chuyên nghiệp cùng với những chính sách đãi 
ngộ, khen thưởng hấp dẫn, kịp thời … Kienlongbank kiên định mục tiêu xây dựng mái nhà chung với giá trị cốt lõi TÂM, TÍN, KIÊN, xANH.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ THĂNG TIẾN

Kienlongbank áp dụng cơ chế tuyển dụng tập trung thông qua 
hội đồng đánh giá công khai, minh bạch, công tâm để tuyển chọn 
đúng người, đặt đúng vị trí và làm đúng việc. 

Quy định tiến trình nghề nghiệp tạo cơ hội bình đẳng, minh bạch, 
công khai và phù hợp với từng vị trí trong phát triển sự nghiệp của 
CBNV. Bên cạnh đó Kienlongbank cung cấp các khóa đào tạo và 
cơ chế luân chuyển để CBNV hoàn thành mục tiêu phát triển.

Kienlongbank ưu tiên bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm nhân sự nội bộ 
với tiêu chí cốt lõi là tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo và đạo 
đức nghề nghiệp vững vàng.

Ngoài ra, Kienlongbank còn có các chương trình dành cho sinh 
viên kiến tập, thực tập tiềm năng, chương trình cộng tác kinh  
doanh dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có kinh 
nghiệm, ứng viên muốn gia nhập lĩnh vực ngân hàng.

Năm 2017:

Tổng số lượng nhân sự: 4.113 người.

CBNV: 2.419 người (tăng  7,4 % so với năm 2016).

Cộng tác viên (CTV): 1.694 người (tăng 8,9 % so với năm 2016).

Trong năm 2018, Kienlongbank tiếp tục phát triển số lượng và 
chất lượng nhân sự để đáp ứng kịp thời hoạt động kinh doanh 
cũng như kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động.

TỔNG QUAN NHÂN SỰ (2012 - 2017)
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CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHUYêN SÂU

ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ( tiếp theo)

Tại Kienlongbank, mọi CBNV luôn được khuyến khích và tạo điều 
kiện thuận lợi để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 
toàn diện cả về năng lực chuyên môn và các kỹ năng mềm thông 
qua những khóa đào tạo bên ngoài, cũng như tại Trung tâm Đào 
tạo (TTĐT) của Ngân hàng. Các chương trình đào tạo được thiết kế 

phù hợp cho từng vị trí và triển khai qua nhiều hình thức phong 
phú và nội dung đa dạng. Chính vì lẽ đó, trong những năm vừa 
qua, chất lượng nhân sự của Kienlongbank không ngừng được 
nâng cao.

Trong năm 2017, Kienlongbank đã triển khai hàng loạt các chương 
trình với các loại hình đa dạng. Tổ chức 48 khóa đào tạo chuyên 
môn và kỹ năng cho 4.013 lượt CBNV tham dự. Đặc biệt, trong năm 
2017 đã tổ chức thành công 2 chuỗi “Hội nghị Cộng tác viên” và “Hội 
nghị Nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả trong kinh doanh” 
nhằm rà soát, thảo luận đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp 
chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, lồng 
ghép trong các chương trình hội nghị sơ kết, tổng kết là các hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý 
cho Giám đốc các đơn vị kinh doanh.

Để CBNV mới nhanh chóng hòa nhập môi trường, văn hóa và 
nắm vững các giá trị cốt lõi của Kienlongbank, TTĐT tổ chức 34 
khóa đào tạo hội nhập cho 780 nhân viên tân tuyển. Cùng với đó,  
Kienlongbank cử 494 lượt CBNV tham dự 103 chương trình  

hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nắm bắt thông 
tin, quy định mới, các kỹ năng, kiến thức phục vụ công tác chuyên 
môn, đặc thù của từng vị trí. 

Nhận thức được những giá trị khác biệt mang tính đặc trưng của 
từng địa phương, Kienlongbank đẩy mạng hoạt động đào tạo tại 
đơn vị. Trong năm 2017, các CN và PGD trên toàn hệ thống đã tổ 
chức hơn 390 khóa học tại đơn vị với hơn 4.819 lượt CBNV tham dự. 

Cùng với đó, Kienlongbank không ngừng hoàn thiện và nâng cao 
chất lượng hệ thống E-learning cả về chất lẫn về lượng. Hiện đang 
có 26 khóa học, ngân hàng câu hỏi với 850 câu, 18 bộ câu hỏi  
nghiệp vụ. Giúp hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và 
nâng cao kiến thức mọi lúc, mọi nơi cho CBNV Kienlongbank, góp 
phần hoàn thiện hệ thống ngân hàng điện tử.

     “ Trong năm 2017, Kienlongbank đã tổ chức 187 khóa đào tạo cho  

7.959 lượt CBNV tham dự ”

Giảng viên nội bộ Kienlongbank giảng dạy trong chương trình đào tạo huấn luyện theo chức danh với chuyên đề về thẻ
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Năm 2017, Kienlongbank tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống quản lý rủi ro; xác định thêm nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu các mô hình, 
công cụ đo lường rủi ro để triển khai sau khi đã thu thập đủ nguồn mẫu dữ liệu.

Trên cơ sở các điều kiện về hạ tầng công nghệ và mức độ sẵn có của nguồn mẫu dữ liệu, Kienlongbank đã và đang triển khai các mô 
hình và phương pháp quản lý ưu việt hơn trong việc kiểm soát, nhận dạng và dự báo các loại rủi ro, tiếp cận các chuẩn mực của Basel II.

Các quy định nghiệp vụ và sản phẩm của Kienlongbank trước khi lưu hành đều được rà soát, kiện toàn bằng các quy định quản lý rủi ro 
nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ các thông lệ, thực hành tốt nhất về quản trị rủi ro.

Công tác quản lý rủi ro tín dụng rất được chú trọng quan tâm tại Kienlongbank; các chính sách, văn bản điều hành đều được tham mưu, 
kiểm soát thận trọng thông suốt từ HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các Phòng/Ban Hội sở và đơn vị kinh doanh. 

Kienlongbank tích cực giám sát, nhận diện các vấn đề rủi ro trong hoạt động của hệ thống các Ủy ban/Hội đồng, rà soát các bất cập trong 
quy trình vận hành kinh doanh cũng như mức độ tuân thủ thực thi quy trình trên toàn hệ thống. Qua đó, công tác quản lý rủi ro hoạt động 
thực hiện cảnh báo, kiến nghị giải pháp, đề xuất cải tiến hiệu quả hơn thông qua các báo cáo tổng hợp rủi ro và báo cáo chuyên đề, góp 
phần nâng cao nhận thức tuân thủ, hình thành văn hóa quản lý rủi ro hoạt động tại các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.

Kienlongbank có hệ thống kiểm tra việc tuân thủ quy định, thực hiện khắc phục sai sót sau thanh tra, đồng thời thực hiện giám sát từ xa, 
kiểm tra định kỳ công tác 5C/5S, kiểm tra thường xuyên tính tuân thủ nội quy lao động trên toàn hệ thống để có biện pháp chấn chỉnh 
kịp thời.
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HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

CHUẩN HóA TRỤ Sở GIAO DỊCH
Kienlongbank có 118 Đơn vị giao dịch, gồm Hội sở chính, 28 Chi 
nhánh (CN) và 89 Phòng giao dịch (PGD), phân bổ rộng khắp 26 
tỉnh, thành. Trong đó, mạng lưới hoạt động chính phủ kín tại 
các tỉnh miền Tây. Với mục tiêu mang đến không gian giao dịch 
hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với khách hàng, trong 

Bản sắc thương hiệu được tạo dựng từ văn hóa doanh  
nghiệp. Kienlongbank đã và đang xây dựng một 
thương hiệu nhân văn đồng hành từ những ngày 
thành lập. Giá trị cốt lõi được bồi dưỡng, phát huy 
qua các thời kỳ không đơn thuần theo đuổi mục tiêu 
kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng lợi nhuận mà còn  
hướng đến lợi ích to lớn hơn là gắn sự phát triển với 
kinh tế của đất nước, góp phần thực hiện cải thiện môi 
trường xã hội, đẩy mạnh đầu tư cho nông nghiệp, cơ 
sở hạ tầng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, 
thể hiện đúng phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”.

năm 2017, Kienlongbank tiếp tục hoàn thiện và chỉnh trang 
lại các trụ sở hoạt động, tạo sự đồng bộ, thống nhất hệ thống 
nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống. 24 CN, PGD được 
chuyển đến trụ sở mới và thay đổi diện mạo mới, khang trang, 
hiện đại và thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch.

Kienlongbank  Rạch Giá, tỉnh Kiên GiangKienlongbank  Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Kienlongbank  Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến TreKienlongbank  Sài Gòn, thành phố Hồ Chí MinhNghi thức cắt băng khánh thành trụ sở mới Kienlongbank Bà Rịa - Vũng Tàu
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(3*)

HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG
Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội là phương châm trong hoạt động kinh doanh của Kienlongbank. Hoạt động này được duy trì 
và phát triển 22 năm qua. Trong thời gian tới Kienlongbank sẽ tiếp tục nỗ lực mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng - xã hội, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của đất nước. 

Bắt đầu từ năm 2013, Kienlongbank phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) và các tỉnh, thành triển khai chương trình trao 
học bổng “Chia sẻ ước mơ”, trao tặng những suất học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông chăm ngoan, học giỏi có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh, thành, nơi có trụ sở hoạt động của Kienlongbank. Đây chính là món quà ý nghĩa mà Kienlongbank 
muốn dành tặng cho tất cả các địa phương, nhằm phát triển công tác giáo dục, an sinh xã hội. Với kỳ vọng và mục tiêu thắp sáng ước 
mơ, niềm tin và nghị lực để các em học sinh tiếp thêm sức mạnh, hoài bão trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Qua 4 năm tổ 
chức, Kienlongbank đã trao tặng 13.700 suất học bổng cho 13.700 em học sinh tại 26 tỉnh, thành. Trong đó, năm 2017, Kienlongbank đã 
trao tặng 300 suất học bổng.

GóP PHẦN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI Từ 2013 - 2017

16
Học bổng
Chia sẻ ước mơ (5 năm liên tiếp) 

13.700 suất

Tỷ đồng 6
Quà Tết chương trình (5 năm liên tiếp)
San sẻ yêu thương Thêm hương ngày Tết

23.870 suất

Tỷ đồng

“San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết” là chương trình 
được Kienlongbank phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
(UBMTTQ VN) tại các tỉnh, thành tổ chức từ năm 2014 cho đến nay. 
Với tổng số 23.870 phần quà tặng được trao gửi đến tay bà con, 
giúp cho mâm cơm ngày Tết của bà con trên khắp mọi vùng miền 
thêm tròn đầy và ấm cúng. Trong năm 2017, Kienlongbank đã trao 
7.450 suất quà Tết cho bà con tại 117 địa phương trên cả nước.

Năm 2017, Kienlongbank phối hợp với UBMTTQ VN tỉnh Kiên  
Giang khởi công xây dựng và bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết và 
16 cây cầu nông thôn với tổng trị giá 10 tỷ đồng, góp phần thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặc 
biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện an cư lạc nghiệp và thuận tiện  
đi lại cho người dân nông thôn.

Ngoài các hoạt động tiêu biểu trên, Kienlongbank còn ủng hộ 
đóng góp cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, 
miễn/giảm lãi vay cho khách hàng khi gặp khó khăn ảnh hưởng 
do bão lũ, cùng nhiều hoạt động tài trợ cộng đồng khác. 

50
Căn nhà Đại đoàn kết

7.450 117
Phần quà Tết cho bà con 

năm 2017
Địa phương

CHUNG TAY CHĂM LO TẾT CHO BÀ CON

ĐỒNG HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐỒNG HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

16
Cây cầu nông thôn

An sinh xã hội 
năm 2017

Tỷ đồng

50 căn nhà
16 cây cầu nông thôn
300 Học bổng Chia sẻ ước mơ
7.450  phần quà Tết

12,78 

Các em học sinh tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk nhận học bổng Chia sẻ ước mơ từ Kienlongbank

 (1*) Niềm vui của bà con khi đón nhận những phần quà Tết từ Kienlongbank

 (2*) Lễ khánh thành Cầu Kênh Tiếp nước tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 (3*) Các em học sinh vui mừng trên cây cầu mới

 (4*) Bà Lê Thị Tuyết Mai (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) xúc động đón nhận 

ngôi nhà mới từ Kienlongbank trao tặng

(1*)

(2*)

(4*)
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Tỷ lệ nợ xấu: Kiểm soát dưới 2,5%/tổng dư nợ. 

Mạng lưới hoạt động: 134 đơn vị, tăng 17 đơn vị so với năm 2017.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNNVN) và dự báo tình hình 

kinh tế xã hội năm 2018, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc  

Kienlongbank xây dựng mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2018 và các giải pháp thực hiện, theo mục tiêu hoạt động “Chuyên 

nghiệp, an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”, kiên định theo định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng và hiện 

đại trên thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, Kienlongbank tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương buôn bán, 

sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. 

Để thực hiện các định hướng trên, Kienlongbank dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018 và các giải pháp  

thực hiện như sau: 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2018

Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý điều hành nhằm phát huy nguồn lực hiện có và tranh thủ cơ hội phát 
triển hoạt động kinh doanh. 

Kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 
của NHNN; thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình, khả năng hấp 
thụ vốn của nền kinh tế để kiểm soát chất lượng các khoản cho vay, bảo 
đảm an toàn hoạt động cho vay.

Mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với 
các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay 
đối với các lĩnh vực này nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả 
hoạt động.

Xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý kết hợp với đổi 
mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng 
thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực 
ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN VN.

Khai thác tốt nguồn vốn huy động của nhóm khách hàng cá nhân, thúc 
đẩy tăng trưởng tiền gửi từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các đối 
tượng khác nhằm tăng nguồn vốn huy động giá rẻ và cơ hội bán thêm 
sản phẩm, dịch vụ khác; 

Rà soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay 
hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; tiết 
giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện 
giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng 
đảm bảo an toàn tài chính.

Tận dụng các chính sách mới về xử lý nợ theo Nghị quyết 42 để đẩy nhanh 
tiến độ xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu, bảo đảm 
thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu theo phương án đã được phê duyệt.

Tăng cường phát triển các dịch vụ truyền thống. Hoàn thiện và phát 
triển thêm các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại; tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống Core Thẻ nhằm phát triển thêm các loại hình sản phẩm 
như Visa card, JCB, Master card,... qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu giao dịch của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng thu nhập 
phi tín dụng. 

Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn 
nghiệp vụ đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhưng linh 
hoạt để phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh. 

CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
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Với quy mô hoạt động và mạng lưới ngày càng mở rộng (17 CN, PGD đã được NHNN 
cấp phép thành lập trong năm 2018), cùng những kinh nghiệm và nền tảng hiện có, 
Ban Điều hành tin rằng năm 2018 Kienlongbank sẽ tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu 
quả và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu trên, Kienlongbank quán triệt các nguyên tắc trong công tác điều 

hành ngân hàng, cụ thể là:

TỔNG TÀI SẢN HỢP NHẤT: 44.000 TỶ ĐỒNG
+ 17,88% so với thực hiện năm 2017
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DƯ NỢ CẤP TÍN DỤNG: 30.206 TỶ ĐỒNG
+ 22,36% so với thực hiện năm 2017
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NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG: 39.500 TỶ ĐỒNG
+ 19,15% so với thực hiện năm 2017

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT: 405 TỶ ĐỒNG
+ 60,59% so với thực hiện năm 2017
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THÔNG TIN  NGÂN HÀNG BÁO CÁO CỦA  TỔNG GIÁM ĐỐC
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