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Báo cáo tóm tắt tình hình hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Ngân Hàng TMCP
Quân Đội giai đoạn 2021 – 2022 cho thấy hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác và
đạt được một số kết quả khả quan, bất chấp ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19
diễn biến phức tạp trong năm 2021 và quý I/2022. Chi nhánh MB Thanh Xuân với vai trò là
đơn vị đầu mối cũng đã tích cực triển khai nhiều chương trình tài trợ cho ĐHQGHN và các
đơn vị thành viên, trực thuộc.

Một số hợp tác nổi bật có thể kể đến đó là MB đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên, sinh
viên dịch vụ tài chính, ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, cung cấp sản phẩm, dịch
vụ cá nhân, cấp tín dụng, bảo lãnh.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, MB tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao
tay” cho VNU khu vực Không gian trải nghiệm Ngân hàng số VNU-MB Digital HUB với tổng
diện tích sàn hơn 200m2. Khu vực này đã được bàn giao ngày 18/7/2022, bao gồm không
gian học tập, hội thảo công nghệ số đa phương tiện, không gian ngân hàng số thông
minh với trang thiết bị hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ băng thông rộng phục vụ cho
học tập và nghiên cứu dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN.

Chi tiết xem tại đây

Tin hợp tác trong nước

Ngày 17/8/2022, Đại học Quóc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Ngân hàng Quân đội (MB) đã tổ
chức hội nghị sơ kết các hoạt động hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2022 và dự thảo
kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2023. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Ban Giám
đốc ĐHQGHN và Ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân
hàng Quân đội MB.
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