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NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN TẶNG TỪ CHÍNH 

PHỦ VIỆT NAM CHO THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ SỰ ĐÓNG 

GÓP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 

 

*** Ông Khuất Duy Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - trao tặng bằng khen cho Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH một 

thành viên HSBC (Việt Nam) Sumit Dutta tại buổi lễ nhận bằng khen được tổ chức tại 
Thủ đô Hà Nội***  

 

Thủ tướng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã khen 

thưởng ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, ngân hàng TNHH một thành 

viên HSBC (Việt Nam), HSBC Việt Nam, vì đã có thành tích trong hoạt động kinh 

doanh, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam 

 

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông Khuất 

Duy Tuấn đã đại diện trao tặng bằng khen cho ông Sumit Dutta, Tổng Giám đốc 

HSBC Việt Nam, tại một buổi lễ trang trọng được tổ chức tại Hà Nội ngày 7 tháng 3 

năm 2013. 

 “Đây là một vinh dự to lớn cho chúng tôi và là một sự ghi nhận trân trọng cho những 

nỗ lực không ngừng nghỉ của HSBC nhằm hỗ trợ nền kinh tế phát triển và khuyến 

khích đầu tư vào đất nước Việt Nam năng động”, ông Dutta phát biểu.”Chúng tôi rất 

tự hào về lịch sử quan hệ lâu dài với Việt Nam và cam kết sẽ cùng Chính phủ Việt 

Nam thúc đẩy đất nước phát triển vững mạnh và phồn vinh”. 

HSBC mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (này là TP Hồ Chí Minh) từ năm 1870 và 

trở thành ngân hàng 100%  vốn nước ngoài  đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào 

hoạt động vào tháng 1 năm 2009. 

Kể từ thời điểm đó, HSBC đã phát triển trở thành ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại 
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Việt Nam xét về mạng lưới, số lượng khách hàng và chủng loại sản phẩm và xây 

dựng một hệ thống 16 chi nhánh, phòng giao dịch và hai văn phòng đại diện trải đều 

trên đất nước. 

 

Ông Dutta cho biết  “Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, 

nền kinh tế phồn vinh và người dân thực hiện được các tham vọng cũng như đạt 

được các mục tiêu cuộc đời của họ. Chúng tôi đưa ra các giải pháp tài chính ngân 

hàng với chất lượng cao nhất nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển ấn tượng của 

ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam.” 

 

Từ năm 2009 đến năm 2011, HSBC tận dụng mạng lưới quốc tế rộng khắp của mình 

để quảng bá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn đồng thời đóng vai trò quan trọng 

trong việc kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với nhiều triển vọng phát triển trong đó 

có thể kể đến vai trò thu xếp và hỗ trợ tín dụng cho các dự án lớn của nhiều  tập 

đoàn nhà nước hàng đầu như Petro Việt Nam và Việt Nam Airlines.  

 

Thông qua vai trò năng động của mình trong Hiệp hội các ngân hàng nước ngoài tại 

Việt Nam, HSBC đã đóng góp ý kiến và chia sẻ những thông lệ quốc tế tốt nhất dựa 

trên vị trí dẫn đầu cũng như kinh nghiệm quốc tế lâu đời của HSBC trên thế giới. 

 

Cùng với thành tích hoạt động vững mạnh, HSBC Việt Nam còn được ghi nhận là 

top 5 các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1000 dành cho “các doanh nghiệp 

đóng góp thuế cao nhất vào ngân sách nhà nước Việt Nam” năm 2010. Ngoài ra, 

HSBC không ngừng phấn đấu để là một trong những doanh nghiệp có trách nhiệm 

cao trong xã hội  qua nhiều dự án phát triển cộng đồng với sự chú trọng dành cho 

các dự án giáo dục và bảo vệ môi trường như: chương trình Quản lý tài chính và 

Hướng nghiệp dành cho sinh viên đại học, Thư viện tài chính trực tuyến, JA more 

than money-chương trình dạy quản lý tài chính cá nhân cho học sinh tiểu học,  

chương trình dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Future First, Chương trình 

hợp tác với WWF nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, 

chương trình quản lý nước sạch… 

 

Ông Sumit Dutta phát biểu “Khoảnh khắc nhận bằng khen này ngày hôm nay là 

khoảnh khắc rất tự hào cho tất cả chúng tôi, nhân viên HSBC Việt Nam. Nhưng 

chúng tôi sẽ không ngủ quên trên thành tích. Ngày mai đối với chúng tôi sẽ vô cùng 
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bận rộn đẩy mạnh hoạt động, hăng say làm việc để cạnh tranh với những thành tựu 

chính mình đã đạt được trong giai đoạn 2009-2011 nhằm đóng góp nhiều hơn nữa 

cho sự phát triển của Việt Nam.” 

Ends/all 
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1. HSBC tại Việt Nam 
Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870 và đã có 

mặt  tại Việt Nam trên 140 năm. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân 

hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng 

lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm một sở giao dịch chính, một chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. 

Hồ Chí Minh, một chi nhánh, ba phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình 

Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Đồng Nai và hai văn phòng đại diện tại Hải Phòng và Vũng Tàu. HSBC hiện là 

một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng 

nhân viên và khách hàng.   

 

2. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên của Tập đoàn HSBC. Với khoảng 6.600 văn phòng và 

chi nhánh tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.692,5 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 2012, 

Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 
 


