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Thông cáo báo chí 

Để đưa tin ngày 19 tháng 9 năm 2013  

ANZ Việt Nam khai trương Văn phòng Đại diện tại 
Bình Dương 

Ngân hàng ANZ Việt Nam hôm nay chính thức thông báo về việc khai trương Văn phòng 
Đại diện tại Bình Dương, sau khi nhận được phê duyệt cuối cùng từ Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam.  
 
Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam, Ông Tareq Muhmood, cho biết: “Văn phòng đại 
diện mới này là minh chứng sống động nhất cho cam kết của chúng tôi đối với thị trường 
Việt Nam, đồng thời củng cố trọng tâm chiến lược của ANZ trong việc hỗ trợ khách hàng ở 
khu vực này, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, 
chăn nuôi gia súc, dệt may, sản xuất đồ da, bao bì và nội thất tại Bình Dương.” 
 
“Thông qua việc thành lập Văn phòng Đại diện tại Bình Dương, chúng tôi sẽ có thể tiếp cận 
gần hơn với các khách hàng tại đây và góp phần phát triển kinh tế của khu vực này. Mới 
đây, ANZ đã triển khai chương trình MoneyMinded, một chương trình giáo dục quản lý tài 
chính cá nhân cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Đào tạo Nghề Bình 
Dương, thực hiện bởi chính đội ngũ nhân viên của ANZ, đây là một minh chứng rõ nét về 
cam kết phát triển bền vững của chúng tôi tại khu vực này,” Ông Muhmood cho biết thêm. 
 
Ngân hàng ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt 
Nam từ năm 1993 dưới hình thức chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Năm 2008, được sự 
chấp thuận của ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
ANZ (Việt Nam) được thành lập. Từ đó, ANZ Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động 
thông qua việc thành lập thêm các chi nhánh và điểm giao dịch tại Việt Nam. Với 11 chi 
nhánh và các điểm giao dịch tại Việt Nam, ANZ hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân 
hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, dich vụ tài chính thương mại (phục vụ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp triển vọng) và dịch vụ ngân hàng bán buôn 
(phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài chính). 
 
Chi tiết liên hệ Văn phòng đại diện: 
 
Văn phòng Đại diện Bình Dương 
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên ANZ (Việt Nam) 
Địa chỉ: Số 5, tòa nhà Canary Plaza, Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương. 
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