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ANZ Việt Nam ủng hộ Giờ Trái Đất 2013 
 
 
Ngân hàng ANZ Việt Nam thông báo, để hưởng ứng sáng kiến Giờ Trái Đất năm 2013, 
chúng tôi sẽ tắt tất cả đèn của các biển hiệu quảng cáo và đèn chiếu sáng không cần thiết 
tại tất cả các văn phòng và chi nhánh của chúng tôi trên cả nước. Hoạt động có quy mô 
toàn cầu này được tổ chức bởi Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) kêu gọi các tổ chức 
và cá nhân tắt điện trong vòng 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 23 tháng 3. 
 
 
Không chỉ tắt điện trong vòng 1 giờ, Ngân hàng ANZ Việt Nam sẽ tắt đèn toàn bộ buổi tối từ 
20h30. Việc tham gia vào sự kiện Giờ Trái Đất năm nay thế hiện cam kết mạnh mẽ của ANZ 
trong việc giảm thiểu các tác động tới môi trường. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả nhân viên 
tham gia hoạt động này để cùng nhau tạo nên hiệu quả lớn hơn, cùng đối phó với những 
hậu quả của biến đổi khí hậu và tác động môi trường.  
 
Ông Tareq Muhmood, tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết: “Thành phố, đô thị 
mà chúng ta sinh sống đang hàng ngày phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm, khí thải và sự chật 
chội ngày càng gia tăng. Đối với ANZ, bảo đảm đô thị phát triển bền vững là một trong 
những mục tiêu hàng đầu của chúng tôi về thực hiện trách nhiệm xã hội và việc tham gia 
Giờ Trái Đất là một bước giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu đó.” 
 
ANZ Việt Nam là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ 
năm 1993. Với 10 chi nhánh và điểm giao dịch tại Việt nam, hiện nay ANZ cung cấp đầy đủ 
các dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng thương mại (phục 
vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp triển vọng) và dịch vụ ngân hàng bán 
buôn.  
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