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ANZ tổ chức Hội thảo về Tài trợ Xuất khẩu các Dự án Cơ sở Hạ tầng 

tại Hà nội 
 
Tập đoàn ngân hàng Úc và New Zealand (gọi tắt là “ANZ”) đã tổ chức hội thảo về 
Tài trợ Xuất khNu Toàn cầu thường niên tại Hà nội, Việt nam từ ngày 4/12/2006 đến 
ngày 7/12/2006 tại khách sạn Hilton Opera, Hà nội.  
 
Tham gia hội thảo gồm có các lãnh đạo và chuyên gia cấp cao của AN Z đến từ châu 
Âu, châu Á và Úc. Trong thời gian diễn ra hội thảo, AN Z đã tổ chức một buổi tọa 
đàm với sự tham dự của các doanh nghiệp lớn của Việt nam, các cơ quan ban ngành 
của chính phủ trực tiếp tham gia vào việc phê duyệt thực hiện các dự án phát triển cơ 
sở hạ tầng tại Việt nam. 
 
Ông Chris Mitman, Tổng Giám Đốc Toàn cầu phụ trách Tín dụng xuất khNu của AN Z 
cho biết “Việt nam là thị trường được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiện 
đang tham gia tài trợ cho các dự án với giá trị trên 2 tỉ đô la Mỹ và chúng tôi rất mong 
muốn được hợp tác với các doanh nghiệp và chính phủ Việt nam để phát triển các dự 
án nhằm góp phần kiến thiết tương lai đất nước Việt nam”.  
 
Các đại biểu tham dự cuộc hội thảo này sẽ thảo luận các xu hướng gần đây về 
hoạt động tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn cầu và tại Việt nam, xem xét 
việc khai thác các nguồn tài chính trong nước và quốc tế để hỗ trợ cho sự phát 
triển các dự án về cơ sở hạ tầng tại Việt nam. 
 
Tham dự hội thảo gồm các đại diện của của các doanh nghiệp lớn của Việt nam như 
Tập đoàn Dầu khí Việt nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng Sản Việt nam, 
Tổng công ty Thép Việt nam, Tổng công ty Xi măng Việt nam, Tổng công ty Lắp 
máy Việt nam, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ Tầng, Tổng công ty Giấy 
Việt nam và các cơ quan ban ngành của chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ công nghiệp, 
những cơ quan chủ chốt tham gia vào quá trình phát triển cơ sở hạ tầng của quốc gia. 
N gân hàng Phát triển Châu Á, một đối tác cùng AN Z phát triển và thực hiện nhiều dự 
án tại châu Á, cũng có mặt trong buổi hội thảo này. 
 
Theo bà Đàm Bích Thủy, Tổng giám đốc của AN Z Việt nam “Việc lựa chọn thủ đô 
Hà nội làm địa điểm để tổ chức cuộc hội thảo mang tính toàn cầu này cho thấy cam 
kết đầu tư lâu dài của AN Z tại Việt nam. Chúng tôi hiện đang dẫn đầu thị trường 
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trong việc cung cấp các giải pháp tài chính thích hợp cho các dự án phát triển cơ sở hạ 
tầng ở Việt nam, thông qua cả thị trường vốn quốc tế và trong nước. Vì vậy cuộc gặp 
gỡ giữa những người có chung mối quan tâm đến từ nhiều nơi và ngay tại Việt nam 
để thảo luận về cách thức thực hiện thành công các dự án phát triển hạ tầng ở Việt 
nam là một sự kiện rất có ý nghĩa”. 
 
Một số thông tin về ngân hàng ANZ Việt nam 
 
• Được thành lập năm 1993 với 2 chi nhánh tại Hà nội và TP. HCM với một văn 

phòng đại diện tại TP. Cần Thơ 
• AN Z Việt nam luôn liên tục tăng vốn, lượng khách hàng và số lượng nhân viên và 

hiện nay trở thành ngân hàng nước ngoài cung cấp đầy đủ dịch vụ lớn nhất tại 
Việt nam. 

• AN Z Việt nam cung cấp các dịch vụ sau: 
o Dịch vụ  Tài chính cá nhân 
o Dịch vụ ngân hàng điện tử 
o Dịch vụ ngoại hối và dịch vụ phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa 
o Dịch vụ tài chính doanh nghiệp và tín dụng cơ cấu 

• Việc cung cấp các dịch vụ này được hỗi trợ bởi hệ thống các chi nhánh rộng khắp 
châu Á, văn phòng của khu vực đặt tại Singapore và vì vậy cho phép ngân hàng có 
thể cung cấp các sản phNm đa dạng khác cho khách hàng như: 

o Thị trường vốn nợ dài hạn 
o Thị trường phòng ngừa rủi ro lãi suất 

• Tháng 8/ 2005, AN Z Việt nam đã mua 10% cổ phần của ngân hàng Sài gòn 
Thương Tín (Sacombank) và trở thành đối tác chiến lược của Sacombank 

• Sự đầu tư này thể hiện cam kết lâu dài của AN Z tại Việt nam và là nền tảng để 
AN Z tiếp tục tăng cường sự tiếp cận đối với thị trường Việt nam, thể hiện qua: 

o Ngân hàng nước ngoài duy nhất cho đến nay phát hành thẻ Debit toàn 
cầu 

o Ngân hàng nước ngoài duy nhất cung cấp dịch vụ giải đáp 24 giờ qua 
đường dây nóng miễn phí 

o Tín dụng doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng hàng năm là 30% 
o Tập trung cung cấp các giải pháp nợ cơ cấu dài hạn cho các dự án tại 

Việt nam 
• Ngân hàng nước ngoài duy nhất có chi nhánh cung cấp dịch vụ leasing 
 
 
 
 
For media enquiries, please contact: 
Ms. Nguyen Thu Huyen 
Public Relations 
ANZ Hanoi Branch 
Tel: (84-4) 825 8190, ext: 202 
Email: nguyenh11@anz.com 
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