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 NGÂN HÀNG TMCP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KIÊN LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:      /TTr-HĐQT Rạch Giá, ngày      tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) được thông qua theo 

Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 và Quyết định số 308/QĐ-HĐQT ngày 

10/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 23 của Điều 

lệ Kienlongbank ngày 26/04/2018.  

1.  Sự cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 

Với định hướng đưa Kienlongbank ngày càng phát triển lớn mạnh theo hướng 

chuyên môn hóa, hiện đại hóa và tiến đến hoàn tất việc xây dựng ngân hàng số theo 

định hướng của Hội đồng quản trị thì việc bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh 

mang ý nghĩa thiết thực và cần thiết.  

a. Tên viết tắt bổ sung thêm bằng tiếng Anh của Kienlongbank là KSBank 

truyền tải thông điệp rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh chiến lược của Kienlongbank 

trong giai đoạn mới, như sau: 

- Là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên nền tảng số, được 

khách hàng ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính, là định chế tài chính hàng đầu mang 

khát vọng cho một Việt Nam cường thịnh. 

- Là đối tác tài chính tin cậy và thân thiết nhất của khách hàng bằng các giải pháp 

tư vấn linh hoạt, bằng bản lĩnh đồng hành, năng lực đổi mới và kiến tạo nên những hệ sinh 

thái kết nối giá trị dựa trên nền tảng số tiên tiến. 

- Góp phần đưa hình ảnh Kienlongbank đến gần hơn với khách hàng, đồng thời thể 

hiện Kienlongbank sẵn sàng thay đổi để phát triển. 

b. Thành phần cấu thành nên tên viết tắt bằng tiếng Anh: 

Được lựa chọn từ các chữ của tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài hiện tại là KIEN 

LONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK. 

- K: Gốc = Kiên Long 

- S thể hiện: 

+ Biểu tượng bản đồ Việt Nam: Tình yêu đất nước quê hương và khát vọng cho sự 

cường thịnh của Việt Nam. 

+ Biểu tượng Rồng (Long) phun châu nhả ngọc: Những giá trị thực cho khách hàng, 

nhân viên, cổ đông và đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đất nước. 

2.  Hội đồng quản trị Kienlongbank kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ Kienlongbank (Bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh) với các 

nội dung, như sau: 
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Stt 

Điều/ 

khoản 

có thay 

đổi 

Nội dung Điều lệ  

trước khi sửa đổi, bổ sung 

(Điều lệ có hiệu lực pháp lý 
hiện tại, được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua năm 2018) 

Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, 

bổ sung 

1 
Khoản 2 

Điều 2 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: 

Kienlongbank. 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: 

Kienlongbank và/hoặc KSBank. 

3.  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

a. Triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung trên. 

b. Tiếp thu, cập nhật, hoàn thiện các vấn đề có liên quan theo hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

c. Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung theo quy định cho Cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua. 

Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT. 

 

  

 Mai Hữu Tín 


