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Ngân hàng HSBC Việt Nam giới thiệu Chương trình Quản lý Tài 

chính và Hướng nghiệp cho sinh viên các trường Đại học 

 

***Gần 3.000 sinh viên các  trường Đại học sẽ được cung cấp kiến thức bổ ích về 

quản lý tài chính và hướng nghiệp *** 

***Sinh viên giành chiến thắng trong cuộc thi “Nhà hoạch định tài chính triển vọng” sẽ 

được nhận giải thưởng bằng tiền mặt, cơ hội tham gia khóa huấn luyện kĩ năng mềm 

và trải nghiệm nghề nghiệp chưa từng có tại HSBC*** 

 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) phối hợp với Đại học Quốc Gia 

Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức giới thiệu Chương trình Quản lý Tài chính và 

Hướng nghiệp – một chương trình đặc biệt dành riêng cho sinh viên năm thứ III – tại 

một số trường Đại học hàng đầu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 

Cần Thơ từ ngày 24/11/2012 đến ngày 31/01/2013. 

 

Chương trình được chính thức khởi động bằng các buổi hội thảo về tài chính và trao 

đổi về hướng nghiệp với các giám đốc cấp cao của HSBC. Các buổi hội thảo này là 

một phần trong chương trình giáo dục tài chính “Sinh viên và Tài chính Cá nhân”.. 

Đây là một chương trình được chú trọng phát triển bởi Ngân hàng HSBC với mục 

đích giúp sinh viên Việt Nam trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để xây 

dựng một kế hoạch tài chính và đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn cũng như 

theo đuổi nghề nghiệp yêu thích của mình. 

 

Qua hoạt động giao lưu với các giám đốc cấp cao của HSBC tại các buổi hội thảo,  

sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm và cả về đầu tư và rủi ro. 

Bên cạnh đó, các giám đốc cấp cao cũng chia sẻ và thảo luận với sinh viên những 
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kinh nghiệm thực tế trên con đường xây dựng sự nghiệp thành công và chinh phục 

các mục tiêu trong cuộc đời. 

 

Theo sau các buổi hội thảo sẽ là cuộc thi Nhà hoạch định tài chính triển vọng. mở 

rộng cho sinh viên tại tất cà các trường đại học  tại Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 

Nẵng và Cần Thơ. Với cuộc thi này các sinh viên có cơ hội trực tiếp áp dụng những 

kiến thức về tài chính vừa học được. Các sinh viên đăng ký thành lập đội thi  gồm 3 

người để cùng đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho các tình huống tài chính thực tế 

và cụ thể. 

  

Năm đội xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt và cơ hội trải nghiệm 

nghề nghiệp chưa từng có tại HSBC. Đây là một chương trình tập huấn được thiết 

kế dành riêng cho sinh viên, trang bị kĩ năng mềm và tương tác với giám đốc quản lý 

cấp cao của HSBC thông qua các buổi ăn trưa với các trưởng bộ phận và  ăn sáng 

với Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam, ông Summit Dutta. Sau đó các 

sinh viên này sẽ nhận được cơ hội tập sự tại HSBC nhằm củng cố hơn nữa trải 

nghiệm thực tế trong môi trường làm việc của một ngân hàng quốc tế hàng đầu tại 

Việt Nam. 

 

“Với chương trình Quản lỳ Tài chính và Hướng nghiệp này, HSBC không chỉ trang bị 

cho các bạn sinh viên Việt Nam những kiến thức tài chính cơ bản mà còn đem đến 

cho các bạn một cơ hội tuyệt vời để khám phá và có cái sơ khởi về con đường nghề 

nghiệp trong ngành dịch vụ tài chính là như thế nào.” Ông Jai Pawani, Giám đốc 

hoạt động kiêm Chủ tịch Hội đồng phát triển bền vững HSBC tại Việt Nam phát biểu. 

 

Cho đến nay, HSBC đã triển khai rất nhiều dự án phổ cập kiến thức tài chính tại Việt 

Nam như dự án trang bị kĩ năng cơ bản về quản lý tài chính và tiêu dùng cho học 

sinh tiểu học tại Hà Nội và TpHCM, chương trình dạy về quản lý chi tiêu cho phụ nữ 

trẻ tuổi và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh vùng sâu vùng xa. 

Vào tháng Mười vừa qua, HSBC cũng vừa ra mắt Thư viện Tài chính Trực tuyến 

bằng tiếng Việt dành cho người Việt Nam. Đây là nguồn cung cấp miễn phí các 

thông tin rất hữu ích tài chính, được thiết kế để giúp các cá nhân và công ty cải thiện 

kỹ năng quản lý tài chính của họ cũng như trở thành những khách hàng sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ ngân hàng có hiểu biết và hiệu quả hơn.  
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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 6.900 văn phòng và 

chi nhánh tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.721tỷ đô la Mỹ tính tới 30 tháng 9 năm 2012, Tập 

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

 


