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HSBC hỗ trợ sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt 
Nam thông qua quan hệ đối tác song phương và tài trợ vốn lưu 

động với AstraZeneca 
 

**Mối quan hệ đối tác chiến lược này giúp AstraZeneca tăng cường tiềm lực để mở rộng 
hoạt động và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho bệnh nhân Việt Nam** 

 
**Đây là minh chứng cho cam kết của HSBC trong việc hỗ trợ ngành chăm sóc sức khỏe 
và phù hợp với chiến lược của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 

cho người Việt** 

 
(Thành phố Hồ Chí Minh) – Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt 
Nam) và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam, trực thuộc tập đoàn dược phẩm sinh học 
toàn cầu AstraZeneca, đã đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ đối tác qua hoạt động tài 
trợ vốn lưu động tại Việt Nam. Hoạt động này sẽ tăng cường tiềm lực tài chính của 
AstraZeneca để nhập khẩu dược phẩm phát minh và thực hiện thử nghiệm lâm sàng 
trong nước, qua đó giúp công ty tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe cho bệnh nhân Việt Nam. 
 
Sự kiện này là cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác tài chính lâu dài của cả hai tập 
đoàn đến từ Anh Quốc, đồng thời nhấn mạnh cam kết song phương trong việc tăng 
cường đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong nước, giúp nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân Việt Nam. 
 
Bà Stephanie Betant, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp của HSBC Việt 
Nam, cho biết “HSBC rất tự hào khi tham gia tài trợ cho AstraZeneca Việt Nam, đối tác 
của chúng tôi trong hơn 25 năm qua, giúp công ty thực hiện cam kết nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam với những kiến thức chuyên môn hàng đầu thế giới. Là 
tổ chức tài chính hàng đầu với hơn 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, HSBC cam kết hỗ 
trợ sự phát triển của thị trường này. Chúng tôi, với những kiến thức và mạng lưới toàn 
cầu của mình, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư trực tiếp, tư vấn cho doanh nghiệp 
về đầu tư và kết nối họ với những cơ hội tại Việt Nam, nền kinh tế phát triển nhanh nhất 
trong khối ASEAN.” 
 
HSBC Việt Nam, với năng lực tài chính vững mạnh, những sản phẩm phù hợp và đội ngũ 
nhân sự giàu kinh nghiệm, là đối tác tài chính nòng cốt của AstraZeneca trong suốt hơn 
một phần tư thế kỷ, và vẫn sẽ tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu khi tập đoàn dược phẩm 
này có những bước tiến mới tại thị trường Việt Nam. 
 
Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: 
“AstraZeneca Việt Nam tự hào khi tiếp tục chung tay cùng HSBC, đối tác tài chính toàn 
cầu của chúng tôi, để tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành y tế và 
cộng đồng tại Việt Nam. Qua mô hình phân phối mới mà công ty AstraZeneca Việt Nam 
vừa triển khai, cột mốc hôm nay sẽ cho phép chúng tôi mang dược phẩm tiên tiến của 
mình giúp thay đổi cuộc sống cho nhiều bệnh nhân hơn trên cả nước. Trong bốn năm tới 



đây, sự giúp sức đầy giá trị của HSBC sẽ giúp AstraZeneca tuân thủ tốt quy định tài chính 
của Nhà nước đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển năng lực chuyên môn, các hoạt động 
nghiên cứu lâm sàng và phát triển nhân tài tại Việt Nam. Đây cũng là một minh chứng cho 
cam kết của chúng tôi nhằm phát triển bền vững và xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh 
với mục tiêu luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu.” 
  
Bà Stephanie bổ sung “Quan hệ đối tác với AstraZeneca đã cho thấy những gì mà chúng 
ta có thể làm được nhờ sự hợp tác sâu rộng giữa hai tổ chức hàng đầu thế giới, nhằm 
góp phần giúp nền kinh tế phát triển và nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tại Việt 
Nam.” 

 
ends/more 

 
Thông tin báo chí vui lòng liên hệ: 
Mạch Nguyễn Phương Uyên                 +028 35206205  uyen.n.p.mach@hsbc.com.vn 
 
Ghi chú cho Ban Biên Tập:  
Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp HSBC 
Với hơn 150 năm hoạt động, chúng tôi có mặt tại những thị trường tăng trưởng, kết nối khách hàng 
với các cơ hội. Ngày nay, Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp của HSBC phục vụ khoảng 1,4 triệu 
khách hàng doanh nghiệp tại 53 thị trường, từ các doanh nghiệp nhỏ chủ yếu hoạt động tại các thị 
trường nội địa đến các doanh nghiệp lớn có hoạt động giao thương quốc tế. Cho dù đó là các dịch 
vụ về vốn lưu động, các khoản vay kỳ hạn, tài trợ thương mại hay các giải pháp thanh toán và 
quản lý tiền tệ, chúng tôi đều cung cấp các công cụ và kiến thức chuyên sâu cần thiết để giúp các 
doanh nghiệp phát triển. Là Khối kinh doanh nền tảng của Tập đoàn HSBC, chúng tôi mở ra cho 
các doanh nghiệp khả tăng tiếp cận mạng lưới hoạt động rộng khắp tại các thị trường nắm giữ hơn 
90% giá trị vốn và thương mại toàn cầu.  
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website HSBC: https://www.hsbc.com/who-we-
are/our-businesses-and-customers/commercial-banking 
 
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. 
 
Thông tin về AstraZeneca 
AstraZeneca là công ty dược phẩm sinh học toàn cầu, tập trung vào việc phát minh, phát triển và 
thương mại hóa các loại thuốc đặc trị trong ba lĩnh vực chính - Ung thư, Tim mạch, Thận & Chuyển 
hóa và Hô hấp. AstraZeneca hoạt động tại hơn 100 quốc gia và các loại thuốc tiên tiến của công ty 
hiện được sử dụng bởi hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. 
 
AstraZeneca tự hào đồng hành cùng sự phát triển của ngành y tế Việt Nam hơn 25 năm qua. Với 
đội ngũ nhân viên 470 người, công ty đang phục vụ hàng triệu bệnh nhân mỗi năm với mục tiêu 
luôn đặt bệnh nhân và yếu tố con người lên hàng đầu. Tôn chỉ này đã giúp AstraZeneca được vinh 
danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam năm 2018, cũng như Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Y tế năm 2018 và 2019.  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.astrazeneca.com và theo dõi chúng tôi trên Twitter 
@AstraZeneca. 
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