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1.5. Các dịch vụ cung cấp/ Services.............................................................................................9
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1. THÔNG TIN GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ XƯƠNG RỒNG
INTRODUCTION OF CACTUS DEBT RECOVERY JOINT STOCK COMPANY
1.1. Cơ sở pháp ly  /   legal basis  :

- Ngày được thành lâ âp/ Date of establishment: 07/07/2004

- Giấy chứng nhâ ân đăng ky kinh doanh/ Business registration certificate: 0303505994 

- Giấy chứng nhâ ân đủ điều kiê ân  về an ninh,  trâ ât  tự/  Certificate  of  full  satisfaction of
security and order conditions: 02-CL3/GCN 

- Bảo hiểm/ Insurance:

 Bảo hiểm trách nhiệm công cộng: Bảo hiểm cho các trách nhiệm đối với các

bên thứ ba trong quá trình cung cấp dịch vụ, với tổng giá trị được bảo hiểm là
500.000 USD.  Public Liability Insurance: the coverage is at USD 500,000
for all incident occured.

 Bảo hiểm tai nạn 24/24: Hạn mức bồi thường của bảo hiểm khi xảy ra rủi ro

thuộc phạm vi bảo hiểm với số tiền là 20.000.000 đồng cho mỗi nhân viên.
24/24 Accident Insurance: The insurance coverage is VND 20,000,000 per
employee when the insurance risk occurs 

1.2. Trụ sở  /   Headquarters  : 

- Trụ sở chính tại Tp HCM, địa chỉ: 105 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7,
TP. HCM;
Headquarters in Ho Chi Minh City, Address: 105 Nguyen Thi Thap, Tan Hung Ward,
District 7, Ho Chi Minh City; 

- Văn phòng Hà Nội, địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Viglacera, Số 2 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa
Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội;
Hanoi Office, Address: Floor 9, Viglacera Building, No. 2 Hoang Quoc Viet, Nghia Do
Ward, Cau Giay District, Hanoi City;

- Văn phòng Cần Thơ, địa chỉ: 69 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ;
Can Tho Office, address: No. 69 Nguyen Trai Street, An Hoi Ward, Ninh Kieu District,
Can Tho Province;

- Văn phòng Đồng Nai, địa chỉ: C50, đường N2, khu quy hoạch Bửu Long, KP1, P. Bửu
Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Dong Nai Office, address: C50, N2 Street, Buu Long Planning Area, Quarter 1, Buu
Long Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

1.3. Cơ cấu tổ chức hệ thống và các phòng ban:
Organizational structure and departments:
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- Bộ phận xử ly nợ tiêu dùng/ Consumer Debt Recovery Department: 
 Chịu trách nhiệm chính xử ly các hồ sơ nợ tiêu dùng bao gồm các khoản thẻ

visa, các khoản vay tín chấp của các Ngân Hàng và Tổ chức tài chính;
To take main responsibility for processing consumer debt records, including
visa cards, unsecured loans from banks and financial institutions;

 Số lượng nhân viên nghiệp vụ là 100 tại thời điểm 09/2019.
The number of professional staff is 100 in Sep 2019.

- Bộ phận xử ly nợ thương mại/ Commercial Debt Recovery Department: 
 Chịu trách nhiệm xử ly các hồ sơ có thế chấp, các hồ sơ nợ phát sinh từ hoạt

động kinh doanh, thương mại hoặc đầu tư;
To be  responsible  for  processing  mortgage  applications,  records  of  debt
arising from business, trade or investment activities;

 Số lượng nhân viên nghiệp vụ là 06 tại thời điểm tháng 09 năm 2019.
The number of professional staff is 06 in Sep 2019.

- Bộ phận pháp ly/ Legal Department: 
 Chịu trách nhiê âm trong viê âc (i) phân tích cơ sở pháp ly của khoản nợ, (ii)

soạn thảo các tài liê âu pháp ly, (iii) làm viê âc với các cơ quan Nhà nước có
liên quan, (iv) tiến hành các thủ tục tố tụng khi cần thiết; (v) giám sát việc
tuân thủ quy chế và quy định pháp luật đối với các bộ phận khác trong Công
ty.
To be responsible for (i) analyzing the legal basis of the debts, (ii) preparing
legal documents, (iii) working with relevant government agencies, (iv) taking
legal proceedings as necessary; (v) supervising the compliance with statutes
and regulations of other Departments in the Company.

 Số lượng bao gồm 02 luật sư và 02 trợ ly luật sư.
The number consists of 02 lawyers and 02 paralegals.

- Bộ phận Thông tin/ Information Department:
 Là đầu mối thông tin trao đổi qua lại giữa Xương Rồng và khách hàng; quản

trị thông tin trên hệ thống nhằm bảo đảm yêu cầu xử ly thông tin và chuẩn
mực về bảo mật thông tin của Xương Rồng.
Being  a  focal  point  for  exchanging  information  between  Cactus  Debt
Recovery JSC and customers; managing information on the system to ensure
the  information  processing  requirements  and  standards  on  information
security of the company.

- Bộ phận IT/ IT Department:
 Bảo trì, kiểm tra, khắc phục sự cố, cải tiến hệ thống mạng, vá lỗi, ngăn chặn

tấng công mạng hệ thống Server tại công ty và các chi nhánh lân cận;
Maintaining,  inspecting,  troubleshooting,  improving  network  system,
repairing errors,  and preventing network attacks on server systems at the
company and its neighboring branches;
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 Bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật và quét viruts máy tính cho toàn bộ client trong

Công Ty;
Maintaining, updating and scanning computer viruses for all clients in the
Company;

 Giám sát duy trì hoạt động hệ thống Internet Email, quản trị mail Outlook,

khắc phục các sự cố liên quan đến mail Outlook;
Monitoring the operation of the Internet Email system, managing Outlook
mail, fixing problems relating to Outlook mail;

 Quản trị tổng đài Voice IP server và các Voice IP client cho toàn quốc (khắc

phục sự cố, kết nối các client từ các chi nhánh về công ty, quản ly hệ thống
ghi âm cuộc gọi, quản trị bảo mật cuộc gọi,…);
Managing switchboards of Voice IP servers and Voice IP clients nationwide
(troubleshooting,  connecting  clients  from  branch  offices  to  the  company,
managing call recording systems, managing call security, etc.;

 Quản trị toàn bộ hệ thống Camera giám sát của công ty. Đảm bảo tính bảo

mật về việc giám sát cho toàn Công Ty;
Managing the entire surveillance camera system of the company; Ensuring
the confidentiality of the supervision of the entire Company;

 Quản  trị  hệ  thống  website  (www.xuongrong.com.vn).  Quản  trị  server  tại

Công Ty;
Managing website system (www.xuongrong.com.vn); Managing the server at
the Company;

 Quản trị hệ thống File Server, Ftp Server, Print Server (Quản ly phân quyền,

tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa user trên hệ thống, theo dõi Log hệ thống,…);
Managing  File  Server,  Ftp  Server,  Print  Server  (Managing  permissions,
creating, editing or deleting users on the system, monitoring system logs ...);

 Quản ly việc backup/restore dữ liệu trên hệ thống, đảm bảo các bản lưu trử

backup được mã hóa, bảo mật các file backup.
Managing  data  backup  /  restore  on  the  system,  ensuring  backups  to  be
encrypted, securing backup files.

- Bộ phận giám sát tuân thủ, có nhiệm vụ cơ bản là:
Compliance monitoring section has the main duties as follows:

 Chịu trách nhiệm giám sát sự tuân thủ của tất cả nhân viên Công ty đối với

điều lệ, nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc của Công Ty và Pháp
Luật;
To be responsible for monitoring the compliance of all Company employees
with articles, rules, regulations, statutes, working procedures of the Company
and laws;

 Có trách nhiệm trong việc phát hiện, ghi nhận, xác minh, nhắc nhở và/hoặc

lập biên bản vi phạm và đề xuất biện pháp xử ly đối với các hành vi vi phạm
để phòng Hành chính – Nhân sự có cơ sở xử ly theo quy định.
To  be  responsible  for  detecting,  recording,  verifying,  reminding  and/or
making  records  of  violations  and  proposing  handling  measures  to  the
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Department of Human Resource and Administration for handling according
to regulations.

1.4. Thông tin hệ thống quản trị rủi ro và các quy trình:
Information on risk management systems and procedures:

1.4.1. Phần mềm chuyên biệt quản ly thu hồi nợ:
Specialized debt recovery software:

- Tích hợp toàn bộ các thông tin hồ sơ của các khách hàng vào phần mềm;
Integrating all the profile information of customers into the software;

- Tích hợp quy trình xử ly nợ;
Integrating debt recovery procedures;

- Chế độ bảo mật đăng nhập qua 3 lớp;
Login security through 3-factor authentication;

- Chế độ phân quyền theo từng vị trí và các khu vực khách hàng;
Permission modes according to customers’ positions and areas;

- Chế độ cung cấp tài khoản cho các khách hàng đăng nhập;
Mode of providing accounts to customers for login

1.4.2.  Hệ thống ghi âm cuộc gọi:
Call Recording System

- Đảm bảo tất cả các cuộc gọi khi làm việc với các khách hàng tại văn phòng đều được ghi
âm 100% số lượng và nội dung cuộc gọi;
Ensuring that  all  calls  made to  customers  in  the  offices  are recorded 100% of  the
number and content of the calls;

- Lưu giữ thông tin cuộc gọi trong 06 tháng và cung cấp lại cho các khách hàng khi có yêu
cầu.
Maintaining  call  information  for  6  months  and  providing  back  to  customers  upon
request.

1.4.3. Hệ thống bảo mật theo tiêu chuẩn Iso 27001-2013. Trích dẫn một số thiết lập:
Information Security System according to Iso 27001-2013. Quoting some settings

1.4.3.1. Hệ thống Email Sever/ Email Server System:

- Hệ thống Email server được đặt trong mạng nội bộ Xương Rồng và được bảo vệ bởi
Firewall;

The email server system is located in the intranet of Cactus Debt Recovery JSC and is
protected by the Firewall;

- Hệ thống Email không được truy cập từ đường internet mà chỉ truy cập được tại mạng
nội bộ Xương Rồng;

The email system is not accessible from the internet but only accessible at the intranet of
Cactus Debt Recovery JSC;
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- Tất cả Email của cá nhân thuộc bộ phận nghiệp vụ (nợ tiêu dùng và nợ thương mại) sẽ
không được phép gửi Email ra bên ngoài, chỉ được phép gửi Email trong hệ thống nội bộ
của Xương Rồng;

All personal Emails of the professional Section (consumer debt and commercial debt)
are not allowed to send outside, and are only allowed to send in the intranet system of
Cactus Debt Recovery JSC;

- Tất cả Email được phép gửi ra bên ngoài chỉ được phép gửi các địa chỉ được cấu hình
sẵn  trên  hệ  thống  bao  gồm:  @trilaw.com.vn;  @anz.com;  @hsbc.com.vn;
@techcombank.com.vn;  @hdsaison.com.vn;  @sc.com;  @Asoft.com.vn;
@fecredit.com.vn;  @vpbank.com.vn;  @abbank.vn;  @cimb.com;@hdbank.com.vn;
@namabank.com.vn; @jaccs.com.vn; @vib.com.vn; @mcredit.com.vn; @shinhan.com.

All  the  emails  allowed  to  send  outside  are only  allowed  to  send  to  the  configured
address  on the system,  including:  @ trilaw.com.vn; @ anz.com; @ hsbc.com.vn;  @
techcombank.com.vn;  @  hdsaison.com.vn;  @  sc.com;  @  Asoft.com.vn;  @
fecredit.com.vn;  @  vpbank.com.vn;  @  abbank.vn;  @  hdbank.com.vn;  @
namabank.com.vn; @ jaccs.com.vn; @vib.com.vn; @mcredit.com.vn; @shinhan.com;
@uob.com.vn; @mafc.com.vn.

- Khi có sự thay đổi về việc thiết lập hệ thống email đều phải được sự phê duyệt của CIO
trước khi thiết lập sự thay đổi.

Any changes made to the email system must be approved by the CIO before setting up
the changes.

1.4.3.2. Hệ thống phần mềm/ Software system:

- Hệ thống phần mềm được thiết lập đặt trong mạng nội bộ Xương Rồng và được bảo vệ
bởi Firewall;
The software system is set up in the intranet of Cactus Debt Recovery JSC and protected
by the Firewall;

- Cơ sở dữ liệu trên phần mềm “quản ly thu hồi nợ” được mã hóa bằng phương thức TDE
– AES 128 bit. Dữ liệu dùng để back up cũng được mã hóa theo phương thức TDE –
AES 128 bis. Việc mã hóa dữ liệu sẽ được tự động mã hóa khi có phát sinh tác vụ trên
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phần mềm.  Việc mã hóa cơ sở dữ liệu phần mềm sẽ giúp cho khi bị mất cơ sở dữ liệu sẽ
không thể sử dụng được trên một hệ thống khác.

The database on "Debt Recovery Management" software is encrypted, using TDE – AES
128  bis.  Backup  data  are  encrypted  by  TDE  -  AES  128  bis.  Data  encryption  is
automatically  encrypted  when  there is  a  problem with  the  software.  Encrypting  the
software  database  will  make  it  impossible  for  the  database  to  be  used  on  another
system.

- Khi đăng nhập vào hệ thống sẽ thông qua 2 lớp đăng nhập User và Password, theo đó:

Login into the system is required two login layers User and Password, which:

o User và Password lớp đăng nhập thứ nhất được phòng IT thay đổi hàng tháng

vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng;

User and password of  the  first  login  layer  is  changed by the IT department
monthly on the first Sunday of the month;

o User và Password lớp đăng nhập thứ hai được Nhân Viên HCNS cung cấp một

lần duy nhất khi bắt đầu được ky hợp đồng chính thức.

User  and  Password  for  the  second  login  layer  is  provided  by  HR  and
Administration Officer only once when the contract is signed.

- Nguyên tắc tạo Password trên hệ thống: có tối thiểu 8 ky tự, trong đó bắt buộc phải có:
số;  chữ  cái  thường;  chữ  cái  viết  hoa;  ky  tự  đặc  biệt.  Người  dùng  được  phép  đổi
Password cho lần đăng nhập đầu tiên.
Principles for creating a password on the system: a minimum of 8 characters, including:
number; lowercase letters; capital letters; special characters. The user is allowed to
change the password for the first login.

- Nguyên tắc khóa User trên hệ thống: User trên hệ thống được khóa khi nhân viên sử
dụng User không còn làm việc ở công ty. Phòng HCNS thực hiện khóa User trên hệ
thống trong vòng 24 giờ kể từ khi nhân viên chính thức nghỉ việc.
User locking principle on the system: Users on the system are locked when the users are
no longer working in the company. Department of Administration and Human Resource
will lock the users on the system within 24 hours since the employees officially resign.

- Quy định về thiết lập các cấp tài khoản quản trị:
Regulations on setting up administrative account levels:
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o Quy định phân quyền tài khoản cấp 1 (tài khoản Admin) bao gồm: Trưởng Phòng

Thông Tin – Nhân Viên Thông Tin - Tài khoản dự phòng. (Tài khoản dự phòng
mục đích dùng để cung cấp cho các đối tác để thực hiện thay đổi, cài đặt lại hệ
thống. Tài khoản dự phòng chỉ được cung cấp từng lần và các password thay đổi
từng lần. Tài khoản dự phòng chỉ sử dụng được tại văn phòng làm việc của công
ty).

The regulations on permission of account level 1 (Admin account), including:
Chief  Information  Officer  -  Information  Officer  -  Reserve  Account.  (Reserve
account is intended to be used by partners to make changes, reinstall the system.
Reserve accounts are provided one at a time and passwords are changed one at
a time. Reserve accounts are accessible only at the offices of the company).

o Quy định phân quyền tài khoản cấp 2 bao gồm: Giám Đốc khối nghiệp vụ -

Trưởng Phòng HCNS – Nhân viên phòng HCNS.

Regulations  on  permission  of  account  level  2,  including:  Directors  of
professional Sections - Head of HR Department - Staff of HR department.

o Quy định phân quyền tài khoản cấp 3 bao gồm: Quản ly khối nghiệp vụ.

Regulations  on  permission  of  account  level  3,  including:  Managers  of
professional sections.

o Quy định phân quyền tài khoản cấp 4 bao gồm: Nhân viên nghiệp vụ.

Regulations on permission of account level 4, including: professional staff.

1.4.3.3. Quy định về việc sử dụng Internet trong hệ thống: Chỉ được sử dụng trình
duyệt web có sẵn do bộ phận IT cài đặt (Chrome và Firefox) và truy cập các
website được công ty cho phép. 
Regulations  on  using  the  Internet  in  the  system:  Only  use  the  web  browser
installed by the IT department (Chrome and Firefox) and access the company-
authorized websites.

1.4.3.4. Hệ thống camera/ camera system: 

- Được lắp đặt tại tất cả các phòng ban ở 08 văn phòng của Xương Rồng;
Installed in all departments at 08 offices of Cactus Debt Recovery JSC

- Lưu giữ hình ảnh camera trong vòng 3 tháng.
Storing camera images within 3 months
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1.4.4 Quy trình kiểm tra ngẫu nhiên các hồ sơ khách hàng (xem tài liệu đính kèm)
Procedures for random inspection of customer records (see the attachment)

1.4.5 Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng (xem tài liệu đính kèm)
Procedures of Customer Complaint Handling (see the attachment)

1.4.6 Phương án bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục (xem tài liệu đính kèm)
Plans to ensure continuity of service delivery (see the attachment)

1.4.7 Quy trình in và hủy tài liệu (xem tài liệu đính kèm)
Procedures of printing and discarding documents (see the attached procedures)

1.4.8 Chính sách bảo mật thông tin (xem tài liệu đính kèm)
Privacy and Security Policy (see the attached policy)

- Thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật thông tin và phổ biến trên toàn bộ hệ thống;
Establishing information security standards and disseminating throughout the system;

- Tập huấn nhân viên định kỳ 6 tháng về Chính sách tại tất cả các văn phòng;
Training staff on the policy at all offices once every six months;

- Cập nhật các điểm mới của chính sách trong vòng 3 tháng.
Updating the new policy within 3 months

1.5. Các d  ịch vụ   cung cấp/   Services provided  : 

Xử ly nợ tiêu dùng bao gồm các khoản vay tín chấp và các khoản thẻ tín dụng, xử ly nợ
thương mại, thu hồi xe ô tô, xử ly tài sản thế chấp, tham gia tố tụng nhằm tạo cơ sở pháp ly
cho việc cưỡng chế thu hồi nợ, hỗ trợ thi hành án.
Handling consumer debt, including unsecured loans and visa cards, handling commercial
debt, recovering cars, disposing of collateral, participating in legal proceedings to create
legal basis for enforcement of debt recovery, supporting enforcement of judgments

1.6. Tiêu chí cung cấp dịch vụ/ Criteria for providing services:

- Hợp tác lâu dài với khách hàng (sẵn sàng hỗ trợ khách hàng đối với những công viê âc
ngoài hợp đồng, nếu nằm trong khả năng của Xương Rồng, và luôn cố gắng nâng cao
chất lượng dịch vụ cung cấp), không chú trọng vào tính ngắn hạn hoă âc nhất thời;
Long-term  cooperation  with  customers  (willing  to  support  customers  for  non-
contractual jobs, if within the capacity of Cactus Debt Recovery JSC, and always try to
improve the quality of provided services), not paying attention to short or temporary
term;

- Bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng (tư vấn toàn bô â các quyền mà khách hàng có
trong từng vụ viê âc,  gắn quyền lợi của Xương Rồng vào quyền lợi của khách hàng),
không thỏa hiê âp với khách nợ nhằm làm giảm quyền lợi của khách hàng (những thỏa
thuâ ân với khách nợ nhằm đẩy mạnh viê âc thanh toán, nhưng giảm số tiền thanh toán, đều
phải có sự đồng y của khách hàng);

Giới thiệu Xương Rồng/Frofile Xuong Rong Trang/Page 9 / 12



Ensuring the maximum benefit of customers (advising all rights that customers have in
each case, attaching the benefits of Cactus Debt Recovery JSC to customers’ benefits),
not  compromising  with  debtors  to  reduce  customers’ benefits  (all  agreements  with
debtors to accelerate the payment, but reducing the amount of payment, must obtain
customers’ consent);

- Bảo đảm quyền giám sát, được cung cấp thông tin của khách hàng. Xương Rồng tôn
trọng quyền được báo cáo định kỳ và đô ât  xuất của khách hàng. Các bô â  phâ ân Hành
Chính, IT và Thông Tin của Xương Rồng hoạt đô âng nhằm đáp ứng và bảo đảm quyền
giám sát của khách hàng.
Ensuring customers’ right to monitor, to be provided information; Cactus Debt Recovery
JSC  respects  customers’  right  to  be  reported  periodically  and  unscheduledly.
Departments  of  Administration  and  IT  operate  to  meet  and  secure  customer’s
monitoring rights.

1.7. Khả năng xử ly hồ sơ nợ tiêu dùng: Ability to process consumer debt records

25.000 hồ sơ tại thời điểm tháng 09/2019, tại các địa bàn Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,
Nha Trang – Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ,
Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng.
25,000 case in Sep 2019, in Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Nha Trang - Khanh Hoa, Binh
Duong, Dong Nai, Ba Ria – Vung Tau, Long An, Can Tho, Dong Thap, Vinh Long, An
Giang, Kiên Giang and Soc Trang.

1.8. Ly do chọn Xương Rồng làm đối  tác  thu hồi  nợ:    Reasons to  choose Cactus  Debt
Recovery JSC as a debt recovery partner: 

- Xương Rồng đã hoạt đô âng chính thức 15 năm và đã cung cấp dịch vụ cho các công ty
tài  chính,  ngân  hàng  (như  Ngân  hàng  HSBC,  Ngân  hàng  Standard  Chartered,  HD
SaiSon, Vp Bank-Hồ Chí Minh, Fe-Credit, VIB, Mirae Asset, PVcomBank, SeABank,
UOB). Do vâ ây, Xương Rồng hiểu rõ và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu và
phương thức hợp tác làm viê âc với các ngân hàng và công ty tài chính.
Cactus  Debt  Recovery  JSC  has  officially  operated  for  15  years  and  has  provided
services to financial companies and banks (such as HSBC, Standard Chartered Bank,
HD SaiSon, VP Bank-Ho Chi Minh, Fe-Credit, VIB Bank, Mirae Asset; PVcomBank;
SeABank UOB).  Therefore,  Cactus  Debt  Recovery JSC understands clearly  and can
meet  the  standards,  requirements  and  methods  to  work  with  banks  and  financial
companies.

- Xương Rồng là công ty thu hồi nợ tuân thủ chă ât chẽ nhất các quy định pháp luâ ât có liên
quan. Xương Rồng chưa từng vi phạm pháp luâ ât trong suốt quá trình 15 năm hoạt đô âng
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của mình. Mọi hoạt đô âng của Xương Rồng đều có sự hỗ trợ, tư vấn và hợp tác của Công
ty Luật TNHH TriLaw
Cactus Debt Recovery JSC is a debt recovery company that strictly complies with the
legal regulations. Cactus Debt Recovery JSC has never violated the law during its 14
years of operation. All the activities of Cactus Debt Recovery JSC have obtained the
support, consultation and cooperation of TriLaw Firm.

Xương Rồng là công ty thu hồi nợ có đô â an toàn cao nhất: luôn duy trì chế đô â bảo hiểm
trách nhiệm công cộng và bảo hiểm rủi ro tai nạn cho nhân viên, chưa có bất kỳ hành vi
gian lâ ân nào liên quan đến tiền thu được của khách hàng.
Cactus  Debt  Recovery JSC is  the safest  debt  recovery company:  always maintain a
aublic Liability  Insurance and 24/24 Accident  Insurance for employees,  without any
fraudulent activity related to the recovered money of customers.

- Xương Rồng là công ty thu hồi nợ có quy mô trải rô âng trong cả nước. 
Cactus  Debt  Recovery  JSC is  a  debt  recovery  company which  spreads  all  over  the
country.

- Xương Rồng có khả năng cung cấp dịch vụ thu hồi nợ trọn gói cho khách hàng, bao gồm
cả các khâu tố tụng và thi hành án.
Cactus Debt Recovery JSC is capable of providing full debt recovery services to clients,
including litigation and enforcement.

1.9. Khách hàng tiêu biểu  :   Typical customers:   

- Ngân Hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam từ năm 2012 tới nay.
HSBC Bank (Viet Nam) Ltd. from 2012 to present.

- Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered từ năm 2012 tới nay. 
Standard Chartered Bank Ltd from 2012 to present.

- Công ty Tài Chính TNHH HD SaiSon từ năm 2008 tới nay.
HD SaiSon Finance Co., Ltd from 2008 to present.

- Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB Bank) từ tháng 04 năm 2018 đến nay.
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB Bank) from April year 2018.

- Công ty Tài Chính TNHH Một  Thành  Viên  Mirae  Asset (Việt Nam) từ tháng 05 năm
2018 đến nay.
Mirae Asset Finance Company (Vietnam) Limited from May year 2018 to present.

- Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam từ tháng 10 năm 2018 đến nay.
Vietnam Public Joint-stock Commercial Bank (PVcomBank) from October year 2018 to
present.

- Ngân hàng United Overseas Bank Limited, Chi nhánh HCM từ tháng 10 năm 2018 đến
nay.
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United  Overseas  Bank Limited,  Hochiminh City  Branch from October  year  2018 to
present.

- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á từ tháng 09 năm 2019 đến nay.
SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (SEABANK) from September
year 2019 to present.

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Tp.HCM (VP Bank) từ năm 2014
tới năm 2018.
VP Bank, HCM Branch from 2014 to 2018.

- Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe-Credit) từ năm
2014 tới năm 2018.
VP Bank Financial Company Limited (Fe-Credit) from 2014 to 2018.

Tp.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2019

Ho Chi Minh City, Sep 01, 2019

Giám đốc điều hành

Managing Director

Lê Hữu Trí
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