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NGÂN HÀNG HSBC GIỚI THIỆU THƯ VIỆN TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN NHẰM NÂNG 

CAO KIẾN THỨC TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM  

 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa ra mắt Thư 

viện Tài chính Trực tuyến, được thiết kế giúp người Việt Nam nâng cao kỹ năng quản 

lý tài chính cá nhân và phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng. 

 

Thư viện Tài chính Trực tuyến của ngân hàng HSBC Việt Nam hoàn toàn miễn phí và 

mọi người có thể truy cập vào thư viện khi có kết nối Internet. Người tham gia không 

chỉ có cơ hội nâng cao kỹ năng tài chính cá nhân và học về hệ thống ngân hàng, mà 

còn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.  

 

Thư viện có tất cả mười học phần, bao gồm các khóa học về tài chính cá nhân và tài 

chính doanh nghiệp. Những học phần trong thư viện bao gồm: Tiết kiệm; Thẻ tín dụng; 

Vay mua nhà; Vay tiêu dùng cá nhân; Thương mại quốc tế; Thị trường giao ngay; Thị 

trường có kỳ hạn; Quản lý  vốn và kinh doanh tiền tệ; Thị trường tiền tệ; và Tín dụng 

doanh nghiệp. Những học phần này đều bao gồm các bài kiểm tra tiến độ nhằm giúp 

người học có thể đánh giá kiến thức đã thu nhận được. 

 

Nội dung của các khóa học được xây dựng dựa vào nguồn dữ liệu dùng để đào tạo đội 

ngũ nhân viên chuyên nghiệp của HSBC trên toàn cầu. Các nhân viên của HSBC Việt 

Nam tham gia xây dựng thư viện, bao gồm các giám đốc cấp cao và nhân viên  các 

phòng ban khác nhau, đã xem xét và dịch sang tiếng Việt một cách cẩn thận nội dung 

các học phần để đảm bảo thư viện thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam. 

 

Ông Sumit Dutta, Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Thông qua 

việc cung cấp miễn phí các học phần chất lượng đến toàn thể người dân Việt Nam mọi 

nơi, mọi lúc, Ngân hàng HSBC Việt Nam mong muốn đóng góp vào sự phát triển liên 



 

tục của việc giáo dục kiến thức tài chính tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng các học 

phần này sẽ giúp mọi người quản lý tài chính cá nhân tốt hơn và có thể đưa ra những 

quyết định sáng suốt trong quá trình kinh doanh. Chúng tôi cũng có những khoá học 

nâng cao về Tỷ giá hối đoái, Thương mại quốc tế, Tín dụng doanh nghiệp, v…v… giúp 

trang bị kiến thức tài chính cho những ai chọn ngành ngân hàng làm sự nghiệp của 

mình. Thư viện này không những mang lại lợi ích cho những người tham gia khóa học 

nói riêng mà còn nâng cao kiến thức tài chính và ngân hàng cho người dân Việt Nam 

nhằm hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai.” 

 

“Với Việc cung cấp thư viện hoàn toàn miễn phí và khuyến khích các đối tác tiềm năng 

có thể sử dụng thư viện này cùng những tài liệu học liên quan cho những dự án giáo 

dục của riêng mình”, ông Sumit Dutta nói thêm, “chúng tôi tin rằng các các cá nhân, 

các doanh nghiệp và những tổ chức phi chính phủ đều có thể tận dụng được nhiều lợi 

ích từ nội dung của thư viện này”. 

 

Thư viện Tài chính Trực tuyến là dự án mới nhất của Ngân hàng HSBC Việt Nam trong 

việc thúc đẩy kiến thức tài chính tại đây. Ngân hàng HSBC Việt Nam đã triển khai 

Chương trình Giáo dục Kỹ năng Tài chính cho học sinh tiểu học Việt Nam (Junior 

Achievement More than Money™) từ năm 2011 và hướng dẫn việc quản lý tài chính cá 

nhân đối với các đối tượng thanh thiếu niên cùng phụ nữ trẻ ở vùng sâu vùng xa. Các 

hoạt động khác trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển giáo dục tài 

chính cho học sinh trung học và sinh viên đại học. 

 

Truy cập vào Thư viện Tài chính Trực tuyến tại địa chỉ 

http://www.hsbc.com.vn/1/2/about-hsbc/thu-vien-tai-chinh-truc-tuyen-hsbc 
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Ghi chú cho Ban biên tập: 

HSBC 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.   
  
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 

http://www.hsbc.com.vn/1/2/about-hsbc/thu-vien-tai-chinh-truc-tuyen-hsbc


 

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chủ chốt của Tập đoàn HSBC. 
Với 6,900 văn phòng và chi nhánh tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.652 tỷ đô la Mỹ 
tính tới 30 tháng 6 năm 2012, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân 
hàng lớn nhất thế giới. 


