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HSBC KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI BỘ TÀI CHÍNH 

NƯỚC VIỆT NAM  
 

Hôm nay, Tập đoàn Ngân hàng HSBC (HSBC Bank Plc.), đại diện bởi ông Spencer 

Lake, Đồng Giám đốc Toàn cầu khối tiền tệ và thị trường vốn của Tập đoàn HSBC đã 

ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Bộ Tài chính của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam. Buổi ký kết diễn ra với sự chứng kiến của ông Vương Đình Huệ, Bộ 

trưởng bộ Tài chính Việt Nam và ông Samir Assaf, Giám đốc Toàn cầu khối Nghiệp vụ 

Ngân hàng, Tiền tệ và Thị trường vốn, Tập đoàn HSBC. 

 

“HSBC rất vui mừng và vinh dự được hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam, chúng tôi 

cũng luôn mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với Bộ vì  sự phát triển của Việt Nam 

trong tương lai. Lễ ký kết hôm nay càng khẳng định HSBC sẽ tiếp tục cam kết lâu dài 

với ngành ngân hàng đang phát triển sôi động của Việt Nam,” ông Sumit Dutta, Tổng 

giám đốc ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), HSBC Việt Nam phát 

biểu. 

 

Với Biên bản Ghi nhớ hợp tác mới này, HSBC sẽ nỗ lực hỗ trợ Bộ Tài chính trong 

những lĩnh vực chủ chốt như đánh giá hệ số tín nhiệm, huy động vốn và đào tạo. Theo 

đó, HSBC sẽ cung cấp định kỳ hàng năm báo cáo phân tích đánh giá tác động của 

những thông tin cơ bản về tài chính, kinh tế và chính trị đối với định mức tín nhiệm của 

Việt Nam.  

 

Cũng trong Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, HSBC sẽ sử dụng những kiến thức sâu 

rộng về các ngành chiến lược của Việt Nam cũng như về các nhà đầu tư tiềm năng trên 

toàn thế giới để trợ giúp Bộ Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước (SOEs) tiếp cận 

thị trường vốn quốc tế. Ngân hàng sẽ thực hiện điều này thông qua việc cung cấp cho 

Bộ những thông tin cập nhật nhất về các sản phẩm trên thị trường vốn và thị trường nợ 

toàn cầu và thông qua việc đánh giá tính khả thi của các đợt phát hành trái phiếu của 

chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước. 

 

HSBC cũng cam kết sẽ hoạt động nhằm cải thiện năng lực cho cán bộ, nhân viên thuộc 

Bộ Tài chính thông qua những khóa đào tạo tại Trung tâm đào tạo của Ngân hàng 

HSBC tại Việt Nam hoặc tại những địa điểm đào tạo của Bộ Tài chính với giảng viên 

từ HSBC. Tất cả các khóa học sẽ được thiết kế riêng nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài 

chính và Ngân hàng cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo tại nước ngoài cho cán bộ, nhân 

viên Bộ Tài chính khi cần thiết. 
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Đây là lần thứ hai HSBC ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài chính Việt Nam. Vào 

tháng 9 năm 2006, Ngân hàng đã thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính trong việc phát 

triển thị trường tài chính và vốn của Việt Nam, quản trị rủi ro, cổ phần hóa các doanh 

nghiệp nhà nước, quản lý tài sản, phát hành trái phiếu ra nước ngoài và đào tạo.  

ends/more 

 

 
Ghi chú cho Ban biên tập: 
 
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. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét 

về vốn đầu tư, mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   

 
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 


