
 

 

  
 
 
 
Ho Chi Minh City, 10th August 2022 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2022 

 
 

Re: NOTIFICATION FOR NATIONAL DAY 02.09.2022 
V/v: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NGÀY QUỐC KHÁNH 02.09.2022 
 
 
Dear Valued Clients, 
Kính gửi Quý Khách hàng,  
 
We would like to inform you that our bank will be closed from Thursday 01st September 2022 
to Friday 02nd September 2022 both days inclusive for National day. We will resume our 
operations on Monday 05th September 2022. 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng rằng ngân hàng chúng tôi sẽ nghỉ lễ 
Quốc Khánh từ Thứ Năm ngày 01 tháng 09 năm 2022 đến hết Thứ Sáu ngày 02 tháng 09 năm 
2022. Chúng tôi sẽ mở cửa hoạt động lại bình thường vào Thứ Hai ngày 05 tháng 9 năm 2022. 
 
Please be noted that the cut off time to receive paper based & overseas instructions for Wednesday 
31st August 2022 is 12:00 pm. Instructions received after cut off time will be processed on the 
next working day (05th September 2022).  
Chúng tôi cũng xin lưu ý quý khách hàng hạn nhận lệnh cho các giao dịch qua lệnh giấy và lệnh 
thanh toán nước ngoài được thực hiện trong Thứ Tư ngày 31 tháng 08 năm 2022 là 12:00 sáng. 
Những lệnh nhận sau giờ này sẽ được chúng tôi thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp (tức ngày 05 
tháng 09 năm 2022). 
 
Thank you very much for your attention. 
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng. 
 
We wish you and your family a Happy Holiday! 
Chúng tôi kính chúc quý khách hàng và gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ! 
 
Yours faithfully, 
Trân trọng, 
 
BNP Paribas Ho Chi Minh City Branch Vietnam/ BNP Paribas Ha Noi Branch Ngân hàng 
BNP Paribas CN TP Hồ Chí Minh Việt Nam/ Ngân hàng BNP Paribas CN Hà Nội 
 


