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Ngân hàng ANZ tại Việt Nam bổ nhiệm CEO mới 
Hôm nay Ngân hàng ANZ chính thức đưa ra thông báo về việc Ông Tareq Muhmood chính 
thức đảm nhiệm vị trí CEO của Ngân hàng ANZ tại Việt nam, báo cáo trực tiếp cho ông 
Mark Robinson, CEO của ANZ tại Nam & Đông Nam Á.  

Trước khi làm tại Ngân hàng ANZ, Ông Muhmood đảm nhận vị trí CEO của Ngân hàng 
HSBC tại Brunei. Ông Muhmood có hơn 16 năm kinh nghiệm về lãnh đạo trong lĩnh vực 
ngân hàng và các vị trí phát triển chiến lược.  

Nhân sự kiện này, Ông Mark Robinson, CEO của ANZ tại Nam & Đông Nam Á nói: “Ông 
Tareq là một người lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá cao. Ông đã giữ 
những chức vụ quan trọng tại các thị trường như Hồng-kông, Mỹ, Anh, Trung Đông và 
Brunei. Ông có bề dày kinh nghiệm về phát triển kinh doanh tại những thị trường đang 
nổi và những thị trường đã phát triển”.  

“Chúng tôi rất tin tưởng với việc Ông Tareq đảm đương cương vị CEO của Ngân hàng ANZ 
tại Việt nam, một thị trường quan trọng chiến lược của ANZ tại Khu vực tiểu vùng Mê-
kông. Sự kiện này diễn ra đúng vào lúc chúng tôi đang phát triển các hoạt động kinh 
doanh của mình tại thị trường Việt nam. Bên cạnh vị trí vững chắc trên thị trường về 
mảng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tập trung vào cung cấp dịch vụ cho 
phân khúc khách hàng có thu nhập cao và các khách hàng tiềm năng của phân khúc này 
tại Việt nam”.  

Bà Đàm Bích Thủy, người tiền nhiệm của ông Tareq sẽ đảm nhiệm cương vị Phó Chủ Tịch 
Ngân hàng ANZ, khu vực Mê-kông chính thức từ ngày 25 tháng 7 năm 2011. Bà Thủy sẽ 
tiếp tục giữ vai trò thúc đẩy sự phát triển của ANZ trong khu vực Mê-kông và củng cố 
mối quan hệ với các khách hàng quan trọng và các cơ quan nhà nước tại các trị trường 
này. Bà Thủy sẽ chịu trách nhiệm đưa ra những tư vấn về chiến lược tại thị trường Khu 
vực Mê-kông.  

ANZ là một trong số các ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam từ năm 
1993. ANZ hiện có 10 văn phòng và chi nhánh tại Việt nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
ngân hàng quốc tế như Dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp, Thị trường Tài chính, Tài trợ 
Thương mại, dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ ngân hàng cá nhân và 
đầu tư cá nhân. ANZ cũng tăng cường sự tiện ích giao dịch cho khách hàng thông qua hệ 
thống ATM và dịch vụ ngân hàng tận nơi. Tháng 9 năm 2010, ANZ giới thiệu Dịch vụ ANZ 
Signature Priority Banking nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên biệt giành cho các 
khách hàng có thu nhập cao.  
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