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Ngân hàng HSBC Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

(HSBC Việt Nam) vừa bổ nhiệm ông Tim Evans làm tân Tổng Giám đốc. Với vai trò 

này, ông Tim Evans sẽ thay thế ông Phạm Hồng Hải - người đã điều hành ngân 

hàng trong 4,5 năm qua. 

Là một nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn sâu rộng về hoạt động 

kinh doanh của HSBC tại các thị trường mới nổi, ông Tim Evans gia nhập tập đoàn 

HSBC cách đây 26 năm. Kể từ đó, ông đã nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao 

của Tập đoàn trên khắp ba châu lục và bảy thị trường. 

Trước khi nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc tại HSBC Việt Nam, ông Tim Evans từng 

là Giám đốc khu vực Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp, phụ trách các thị trường 

quốc tế của HSBC khu vực châu Á – Thái Bìch Dương, bao gồm Bangladesh, 

Mauritius, New Zealand, Maldives, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Ông 

cũng đã từng là Giám đốc khu vực phụ trách các doanh nghiệp tầm trung tại châu 

Á - Thái Bình Dương, nơi ông quản lý 19 thị trường; Giám đốc khu vực Khối Thanh 

toán quốc tế và Giám đốc Vận hành Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp khu vực 

Trung Đông và Bắc Phi (MENA), quản lý 10 thị trường. 

Ông Tim Evans cho biết: “Tôi rất vinh dự được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của 

Ngân hàng HSBC Việt Nam tại thời điểm phát triển nhộn nhịp của đất nước. Khi 

còn là Giám đốc khu vực Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp phụ trách các thị 

trường quốc tế của HSBC tại châu Á – Thái Bình Dương, tôi theo dõi sát sao quá 

trình tăng trưởng của Việt Nam trong những năm gần đây. Tôi rất vui mừng được 

đồng hành cùng với tất cả nhân viên Việt Nam mẫn cán và tài năng. Chúng tôi sẽ 

tiếp tục cùng nhau làm việc và góp sức để Việt Nam, một trong những nền kinh tế 

năng động nhất thế giới, đạt được tiềm năng to lớn của mình.  

Tôi cũng chúc mừng Tổng Giám đốc tiền nhiệm Phạm Hồng Hải vì những ảnh 

hưởng phi thường mà anh ấy đã tạo ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi cam kết sẽ tiếp 

tục xây dựng ngân hàng HSBC Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới 

và tận dụng vị thế ngân hàng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam để tạo ra giá trị lâu dài 

cho nhân viên và khách hàng.“ 

Ông Phạm Hồng Hải sẽ nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế 

của Ngân hàng HSBC Canada từ ngày 16.9.2019. Trong vai trò này, ông Phạm 

Hồng Hải sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với châu Á, kết nối hành lang thương 

mại và đầu tư của HSBC giữa châu Á và Bắc Mỹ. 
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Ghi chú cho Ban Biên tập: 

Ngân hàng Hồng Kong và Thượng Hải 

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là nhà sáng lập của Tập đoàn HSBC. Ngân hàng phục vụ 
khách hàng thông qua bốn Khối kinh doanh toàn cầu: Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và Quản lý tài 
sản, Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, Khối Dịch vụ ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn và 
Khối Ngân hàng tư nhân toàn cầu. Chúng tôi phục vụ khách hàng tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ 
tại châu Á, châu Âu,  Bắc Mỹ, châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.751 tỷ 
đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2019, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân 
hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.  

HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn 
(nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. 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 hai chi nhánh và năm 
phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh 
tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt 
Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng. 
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