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ANZ Việt Nam khai trương Văn phòng Đại diện tại 
Cần Thơ 

 
Ngân hàng ANZ Việt Nam hôm nay chính thức thông báo về việc khai trương Văn phòng 
Đại diện tại Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long và hướng tới mở rộng thị phần tại Việt Nam. 
 
Tổng Giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam, ông Tareq Muhmood, cho biết: “Việt Nam là 
thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu của tập đoàn 
ngân hàng ANZ. Việc thiết lập văn phòng đại diện mới tại Cần Thơ  là minh chứng sống 
động nhất cho cam kết đầu tư lâu dài của chúng tôi vào Việt Nam, đặc biệt là khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long. ANZ muốn đến gần hơn với khách hàng tại khu vực này và 
qua đó đẩy mạnh hỗ trợ cho hoạt động thương mại, xuất nhậpkhẩu tại đây.” 
 
“Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện trực thuộc ngân hàng con tại Việt Nam tại 
Cần Thơ, ANZ Việt Nam sẽ có cơ hội tiến hành nghiên cứu thị trường địa phương và nhờ 
đó có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ thích hợp nhất,” ông 
Tareq cho biết thêm. 
 
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ Việt Nam được thành lập năm 
2009, sau khi nhận được Giấy phép thành lập Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài vào 
năm 1993. Văn phòng đại diện mới tại Cần Thơ được thành lập dựa trên giấy phép chính 
thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 28 tháng 6 năm 2012. 
 
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam từ năm 
1993. ANZ Việt Nam hiện có 10 chi nhánh và điểm giao dịch trên cả nước và cung cấp 
đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, như dịch vụ ngân hàng cá nhân, dịch vụ tài chính thương 
mại dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp triển vọng; và dịch vụ tài 
chính doanh nghiệp và các định chế tài chính. 
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