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HSBC Việt Nam hợp tác tài trợ các dự án năng lượng 

tái tạo của Trungnam Group tại Việt Nam  
 

*Đây là bước đi tiếp theo của HSBC trong việc hiện thực hóa cam kết thu xếp đến 12 tỷ USD 
hỗ trợ Việt Nam đạt được mức phát thải ròng bằng 0* 

 
(Hà Nội) – Hôm nay, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) đã 
thực hiện ký kết Ý định thư về việc đánh giá và cung cấp các giải pháp tài chính bền vững 
cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), một trong những 
doanh nghiệp về năng lượng tái tạo lớn và danh tiếng nhất Việt Nam. Buổi lễ ký kết được tổ 
chức dưới sự chứng kiến của ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham 
gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhân chuyến thăm của 
ông đến Việt Nam, và ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. 
 
Ý định thư này đánh dấu bước đi tiếp theo của HSBC Việt Nam trong việc hiện thực hóa cam 
kết thu xếp đến 12 tỷ USD tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho các dự án bền vững của Việt Nam 
và các doanh nghiệp tại Việt Nam cho đến năm 2030. Tại Hội nghị COP26 vào tháng 11 vừa 
qua, Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với 
cam kết này, sự phát triển và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mang tầm quan trọng 
chiến lược quốc gia. 
 
Theo Ý định thư, HSBC sẽ hợp tác cùng Trungnam Group trong việc đánh giá và cung cấp 
các giải pháp tài chính bền vững nhằm giúp phát triển các dự án năng lượng tái tạo của 
Trungnam Group trên khắp Việt Nam. HSBC sẽ tận dụng mạng lưới ngân hàng đầu tư toàn 
cầu, sự hiện diện dài lâu và sự am hiểu Việt Nam, các thành tựu và kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính bền vững, cũng như hiểu biết sâu sắc về các nhóm nhà đầu tư khác nhau nhằm 
xây dựng một chiến lược tài chính phù hợp cho Trungnam Group. Sự hỗ trợ này cũng bao 
gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật từ HSBC để doanh nghiệp có thể tiếp cận các thị 
trường vốn tại Việt Nam và thế giới với trọng tâm xoay quanh các dự án phát triển bền vững. 
 
Ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị COP26, chia sẻ: “Việc tăng cường huy động tài chính 
của khu vực tư nhân cho các dự án xanh là một thành công lớn của Hội nghị thượng đỉnh 
COP26 vào tháng 11 vừa qua. Thỏa thuận hôm nay giữa HSBC và Trungnam Group đang 
hiện thực hóa cam kết của HSBC nhằm thu xếp 12 tỷ USD tài trợ cho các dự án bền vững tại 
Việt Nam, cho thấy vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi xanh. Tôi kêu gọi Việt Nam hãy tận dụng tối đa nguồn tài chính xanh quốc tế để 
hiện thực hóa các cam kết về năng lượng sạch và phát thải ròng đầy tham vọng mà Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra tại Glasgow.” 
 
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cho biết: “Sự cần thiết phải hành động 
chống lại biến đổi khí hậu là vô cùng quan trọng. Đây chính là thời điểm đó. Do vậy, chúng tôi 
muốn thực hiện ngay lập tức cam kết mà HSBC đã công bố vào tháng trước, chủ động hỗ trợ 
các mục tiêu của Việt Nam tại COP26. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Chính 
phủ và người dân Việt Nam trong việc hiện thực hóa những tham vọng giải quyết vấn đề biến 
đổi khí hậu của các bạn, thông qua tài chính xanh và chuyển giao công nghệ.” 
 
Ông Tim bổ sung: “Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam trong 
cuộc chiến chống lại các tác động của biến đổi khí hậu. Là một trong những doanh nghiệp lớn 



 

 
 

nhất Việt Nam trong mảng năng lượng tái tạo, Trungnam Group cùng chia sẻ mục tiêu xây 
dựng một Việt Nam xanh hơn với HSBC. Lễ ký kết hôm nay một lần nữa tái khẳng định tầm 
quan trọng của việc chung tay giải quyết biến đổi khí hậu, chứng minh rằng thông qua hợp 
tác, chúng ta có thể tạo nên khác biệt rõ rệt cho Việt Nam hôm nay và các thế hệ mai sau.” 
 
Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trungnam Group, nhấn mạnh: “Chúng tôi rất lấy làm 
vinh dự hợp tác với Ngân hàng HSBC Việt Nam, một trong những tổ chức tài chính có uy tín 
hàng đầu thế giới, với bề dày lịch sử hoạt động hơn 150 năm. Việc hợp tác giữa định chế tài 
chính hàng đầu thế giới và Doanh nghiệp Năng lượng Tái tạo hàng đầu Việt Nam sẽ tạo ra 
các giải pháp tài chính bền vững, giúp cho việc phát triển các dự án chiến lược trong thời 
gian tới của Tập đoàn, góp phần vào tiến trình hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, Trungnam 
Group sẽ nâng mức công suất sở hữu trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo lên thành 3,8GW và 
1,5GW điện khí LNG, đồng thời hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.” 
 
Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu nghiêm trọng nhất, đồng thời tình trạng này cũng sẽ khiến thu nhập quốc gia của Việt 
Nam giảm 3,5% vào năm 2050. Hội nghị COP26 tháng 11 vừa qua tại Glasgow được xem là 
cơ hội cuối cùng của thế giới để hành động chống lại biến đổi khí hậu. 
 
Hưởng ứng hành động của Việt Nam tại COP26, HSBC Việt Nam đã cam kết thu xếp đến 12 
tỷ USD tài trợ phát triển bền vững tại Việt Nam cho đến năm 2030. Ngân hàng sẽ huy động 
nguồn vốn từ thị trường tài chính trong nước và quốc tế để có thể cung cấp đa dạng các giải 
pháp bền vững của mình, bao gồm tín dụng xanh, tài trợ nợ, chuỗi cung ứng, thương mại, 
tiền gửi xanh và các sản phẩm đầu tư. Để cung cấp các giải pháp này, HSBC kết hợp giữa 
quy trình đánh giá rủi ro nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn tài chính xanh quốc tế. 
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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 hơn 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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