
Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,

Trước hết thay mặt cho Ban lãnh đạo và tập thể CBNV NH Đại Dương, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chia 
sẻ, hợp tác của Quý Khách hàng và Đối tác trong suốt thời gian qua.

Vừa qua, Ngân hàng Đại Dương xảy ra một số biến cố lớn, gây khó khăn cho hoạt động của ngân hàng và 
phần nào ảnh hưởng đến khách hàng. Trong bối cảnh đó, Quý Khách hàng, Đối tác đã dành cho chúng tôi sự 
động viên và cảm thông sâu sắc, tiếp tục lựa chọn OceanBank là ngân hàng cung cấp dịch vụ cho mình và 
giao dịch tại ngân hàng. Sự ủng hộ và hợp tác của Quý Khách hàng, Đối tác có ý nghĩa quan trọng đối với 
OceanBank, giúp ngân hàng vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Hiện nay, được sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tái cơ cấu, ngân hàng Đại Dương đã thay 
đổi chủ sở hữu, trở thành ngân hàng 100% vốn nhà nước và chính thức đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV 
Đại Dương. Sau khi chuyển đổi, OceanBank bảo toàn các giá trị cốt lõi, mạng lưới kinh doanh, nhiệm vụ chức 
năng, hoạt động ngân hàng,  tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 
Với sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và hỗ trợ của ngân hàng Vietinbank, OceanBank đang khẩn trương khắc 
phục, xử lý những tồn tại, củng cố lại công tác quản trị, điều hành, đảm bảo ngân hàng hoạt động bình 
thường, tiếp tục phát triển an toàn, vững chắc. 

Ngân hàng Đại Dương trân trọng giới thiệu Ban lãnh đạo mới tới Quý Khách hàng và Đối tác:
- Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Ngô Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng TV, Tổng giám đốc

Chúng tôi cam kết bằng tất cả trách nhiệm và trí lực của mình, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV ngân hàng 
Đại Dương sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu, khẩn trương triển khai các kế hoạch 
hành động để hoạt động của ngân hàng ổn định, phát triển và tuân thủ quy định của nhà nước, phục vụ tốt 
nhất mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng. 

Ngân hàng Đại Dương rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và tin tưởng của Quý Khách hàng, Đối tác 
trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!
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