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HSBC Việt Nam bổ nhiệm bà Trần Thị Nguyệt Oanh làm  

Giám đốc Nhân sự  
 

 
HSBC vừa bổ nhiệm bà Trần Thị Nguyệt Oanh, Giám đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Miền 
Nam, Khối Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp, làm Tân Giám đốc Nhân sự tại Việt Nam. Quyết định có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2020. 
 
Vượt qua quy trình tuyển dụng khắt khe, bà Trần Thị Nguyệt Oanh, vốn là một lãnh đạo lâu năm tại 
khối kinh doanh của ngân hàng, đã có bước tiến nổi bật trong sự nghiệp của mình khi được chọn để 
lãnh đạo Bộ phận Nhân sự của HSBC. Đây là minh chứng, đồng thời cũng là kết quả của chiến lược 
phát triển con người dài hạn của HSBC. Chiến lược này nhằm mục đích kiến tạo nên một môi trường 
“không giới hạn”, tạo điều kiện cho nhân viên của HSBC được phát triển bản thân trong những lĩnh 
vực mới, thỏa mãn khát vọng của mình trong sự nghiệp. Việc bổ nhiệm bà Oanh trong vị trí mới cũng 
gia tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo trong bộ máy quản lý cấp cao của HSBC Việt Nam, hỗ trợ chiến lược của 
ngân hàng trong việc thúc đẩy sự phát triển của những tài năng nữ, cũng như khuyến khích, tạo cơ 
hội cho nhiều người Việt nắm giữ những vị trí lãnh đạo cấp cao tại một trong những tổ chức tài chính 
hàng đầu thế giới. 
 
Bà Trần Thị Nguyệt Oanh bắt đầu sự nghiệp tại HSBC từ năm 2004 ở vị trí Giám đốc Dự án thành 
lập chi nhánh Hà Nội. Vào năm 2009, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp 
Khu vực Miền Bắc, Khối Dịch vụ Ngân hàng Toàn cầu và sau đó được thuyên chuyển qua vị trí Giám 
đốc Khối Định chế Toàn cầu (FIG) vào tháng 5/2010. Ở vị trí này, bà Oanh đóng vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh. Vào tháng 8/2010, bà được bổ nhiệm vào vị 
trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, chi nhánh Hà Nội trong khi vẫn giữ vị trí 
Giám đốc Khối Định chế Toàn cầu bao quát thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. Vào tháng 
3/2016, bà Oanh giữ vị trí Giám Đốc Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Miền Nam của Khối Dịch vụ 
Tài chính Doanh nghiệp. Trong suốt hơn 10 năm nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại HSBC, với kiến thức 
sâu rộng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cũng như những kỹ năng lãnh đạo khéo léo, bà Oanh đã 
góp phần xây dựng những đội ngũ nhân sự vững mạnh, gắn kết và nhiệt huyết cho nhiều bộ phận 
khác nhau của ngân hàng, nhờ đó giúp tăng trưởng kết quả kinh doanh của HSBC Việt Nam. Trong 
vai trò mới, với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, bà Oanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển 
chiến lược nhân sự của HSBC Việt Nam, xây dựng một thế hệ nhân sự ngành ngân hàng đạt đẳng 
cấp thế giới và đóng góp cho sự phát triển của HSBC tại Việt Nam. 
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Ghi chú cho Ban Biên tập: 
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam 150 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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