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HSBC VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  
TẠI HẢI PHÒNG 

 
Vào ngày 16 tháng 2 năm 2012, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), 

(HSBC Việt Nam) sẽ mở rộng mạng lưới của mình khi chính thức khai trương văn 

phòng đại diện tại Hải Phòng, thành phố phía Bắc. Văn phòng đại diện mới nhất của 

HSBC sẽ là văn phòng đại diện của một ngân hàng 100% vốn nước ngòai đầu tiên tại 

trung tâm công nghiệp quan trọng này.Văn phòng đại diện mới sẽ tọa lạc tại tầng 3, tòa 

nhà Harbour View, số 4, đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Văn 

phòng đại diện này sẽ là đầu mối liên lạc giữa các khách hàng doanh nghiệp và HSBC 

Việt Nam. 

 

Nằm cách thủ đô Hà Nội 120km về phía Đông Bắc, thành phố trực thuộc trung ương 

Hải Phòng nối liền với thủ đô bằng Quốc lộ 14. Với dân số 1,857 triệu (số liệu năm 

2010)*, đây là thành phố lớn thứ ba Việt Nam. Hải Phòng còn là địa phương có một 

trong những cảng biển quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á. Các ngành công 

nghiệp chính ở đây bao gồm đóng tàu, sản xuất ống thép, dệt may và du lịch. 

 

Ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Hải Phòng là 

một trong những khu vực năng động nhất của Việt Nam cả về đầu tư lẫn công nghiệp. 

Chính vì lý do này, chúng tôi rất vui mừng khi khai trương văn phòng đại diện tại đây. 

Chúng tôi cũng hy vọng được hợp tác gắn bó với các doanh nghiệp tại địa phương để 

hỗ trợ họ phát triển họat động kinh doanh của họ bằng cách giúp họ tiếp cận với những 

sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng HSBC” 

 

Trong 10 tháng đầu năm 2011, Hải Phòng đã thu hút gần 290 triệu Đôla Mỹ vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngòai (FDI) với 25 dự án mới đã đi vào thực hiện. Hiện Hải Phòng có 

316 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 4,89 tỷ Đô-la Mỹ**. Thành phố 

này cũng đang có kế họach xây dựng một khu công nghiệp rộng 1.000 hec-ta dành 

riêng cho các nhà đầu tư Nhật Bản và xây mới cảng quốc tế của mình để có thể đón 

nhận nhiều tàu công-ten-nơ cỡ lớn hơn. 

 

Văn phòng đại diện của HSBC tại Hải Phòng sẽ là đầu mối tiếp nhận các nhu cầu của 

khách hàng. Văn phòng này cũng sẽ giúp thúc đẩy các họat động kinh doanh của Ngân 

hàng trong khu vực bằng cách tiến hành nghiên cứu thị trường và xúc tiến các dự án 

đầu tư mới  cho HSBC Việt Nam. Ngoài ra, văn phòng này cũng sẽ triển khai và theo 

dõi việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận giữa HSBC Việt Nam và các doanh nghiệp, 

tổ chức tại địa phương. 
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HSBC Việt Nam vừa được công nhận là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam tại hạng mục 

Giải thưởng quốc gia của tạp chí The Asset lần thứ tư liên tiếp. Ngân hàng HSBC cung 

cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng mang đẳng cấp quốc tế cho các khách hàng cá 

nhân, doanh nghiệp cũng như các định chế tài chính. 

 
ends/more 

Ghi chú cho Ban biên tập 
 
*   Nguồn Tổng cục thống kê Việt Nam 
** Nguồn Vietnam News and Vietnam Plus 
 
1.HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 140 năm nay kể từ khi Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên tại 
Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
được chính thức đưa vào hoạt động ngày 01 tháng 01 năm 2009. 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 một văn phòng đại diện tại Việt Nam. HSBC hiện là một 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 và là thành viên chính yếu của Tập đoàn HSBC. 
Với 7.500 văn phòng và chi nhánh tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.716 tỷ đô la Mỹ 
tính tới 30 tháng 9 năm 2011, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân 
hàng lớn nhất thế giới. 
. 

ends/all 

 


