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Ngân hàng ANZ chính thức nhận Giấy phép thành lập ngân hàng 
100% vốn nước ngoài tại Việt Nam 

- bắt đầu cho kế hoạch mở rộng chi nhánh và hoàn thiện dịch vụ 
 
Hôm nay, ANZ công bố đã nhận được giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài 
từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sự kiện quan trọng này sẽ khởi đầu cho những kế hoạch 
sắp tới của ANZ để phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ngày càng tốt 
hơn. 
 
Thủ tướng Việt Nam – Ông Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Úc Ông Kevin Rudd đã chứng 
kiến Lễ trao giấy phép chính thức cho Ông Mike Smith – Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn 
Ngân hàng ANZ diễn ra  tại Canberra – Úc sáng hôm nay. Giấy phép được trao bởi Ông 
Trần Minh Tuấn – Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
 
Ông Smith cho biết “Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng trong kế hoạch phát 
triển của ANZ để trở thành tập đoàn ngân hàng lớn mạnh nhất khu vực. Giờ đây, ANZ  có 
thể thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cũng như mở rộng hệ thống sản phẩm và 
dịch vụ quốc tế tại Việt Nam. 
 
“Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cho ANZ cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của 
Việt Nam” 
 
 “Tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ Úc tại Úc và Việt Nam 
đã giúp ANZ trong quá trình làm thủ tục xin giấy phép” 
 
Giám đốc Ngân hàng ANZ tại Việt Nam, Bà Đàm Bích Thủy được chỉ định làm Tổng Giám 
Đốc Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn mới này. Trụ sở chính của ANZ Việt Nam sẽ được đặt 
tại tòa nhà Sun City tại Hà Nội. 
 
Ngân hàng ANZ có kế hoạch thành lập ít nhất 4 chi nhánh và văn phòng giao dịch tại Hà Nội 
và Hồ Chí Minh trong những tháng tới và sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống chi nhánh vào năm 
sau, theo quy định của Nhà nước Việt Nam. 
 
Bà Đàm Bích Thuỷ cho biết mục tiêu của ANZ là trở thành một trong 4 ngân hàng hàng đầu 
tại Việt Nam trước năm 2012 thông qua những kế hoạch mở rộng hệ thống chi nhánh tại 
Việt Nam và tăng cường dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp. 
 
Bà Thủy cho biết: “Song song với việc tiếp tục mở rộng hệ thống ATM của ANZ và dịch vụ 
Ngân hàng Tận nơi độc đáo, việc thiết lập và mở rộng hệ thống chi nhánh và văn phòng giao 
dịch của ANZ sẽ mang lại sự thuận tiện và đơn giản cho khách hàng Việt Nam khi giao dịch 
với ANZ” 

 
Theo bà Thủy, ANZ sẽ tăng cường đội ngũ chuyên gia phụ trách khách hàng và đội ngũ tư 
vấn sản phẩm để có thể phục các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam.



 

 
Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, ANZ có 2 chi nhánh ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng 
một văn phòng đại diện tại Cần Thơ. Sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng ANZ đa dạng bao 
gồm dịch vụ tài chính cá nhân, dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ tài chính cho các 
công ty vừa và nhỏ. 
 
ANZ là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới và là ngân hàng lớn nhất tại khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương với tổng giá trị tài sản là 430 tỉ đô la Mỹ (tính đến ngày 
31/03/2008) và mức độ bền vững tín dụng AA (Standard & Poors). Ngân hàng cũng nhận 
được giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam do tạp chí The Asian Banker trao tặng 
vào năm 2008 bên cạnh các giải thưởng uy tín khác như: 6 năm liền đoạt giải Rồng Vàng 
cho ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất, Ngân hàng được khách hàng hài lòng nhất – 
do độc giả báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn… 
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