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Ngày 31 tháng 7 năm 2012 

Ngân hàng HSBC Việt Nam công bố kết quả chương trình Future First  
năm 2012 

*3,1 tỉ đổng được dành để tài trợ sáu dự án của các tổ chức phi chính phủ trong nước và 
Làng Trẻ em SOS nhằm cung cấp các cơ hội tiếp cận giáo dục và các khóa đào tạo kỹ năng 

sống cho 9.200 trẻ em Việt Nam* 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) vừa công bố kết quả các dự án 

nhận được tài trợ từ chương trình giáo dục hàng đầu Future First của ngân hàng. 

Chương trình này mang đến các cơ hội tiếp cận giáo dục và các bài học về kỹ năng 

sống cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và trẻ em cần sự quan tâm cũng như đào tạo 

nghề cho thanh thiếu niên kém may mắn tại Việt Nam. 

Được thành lập năm 2006, Quỹ giáo dục toàn cầu năm nay sẽ tài trợ sáu dự án 

được chọn tại Việt Nam, gồm ba dự án của ba Làng Trẻ em SOS và ba dự án khác 

do ba tổ chức phi chính phủ thực hiện với tổng nguồn tài trợ khoảng 148.500 đô la 

Mỹ (xấp xỉ 3,1 tỷ đồng), sẽ hỗ trợ khoảng 9.200 trẻ em Việt Nam. Trong năm 2012, 

tổng cộng có 93 dự án của 35 quốc gia toàn thế giới sẽ được tài trợ với tổng giá trị 

2,9 triệu đô la Mỹ. 

Ông Sumit Dutta, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam cho biết: “Future First là một trong 

những dự án trọng điểm của hoạt động phát triển bền vững tại ngân hàng HSBC, 

cho phép chúng tôi giúp đỡ các trẻ em kém may mắn có cơ hội tiếp cận giáo dục và 

phát triển các kỹ năng sống. Bằng việc phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ tại 

Việt Nam, nguồn quỹ tài trợ của HSBC sẽ có điều kiện được sử dụng hiệu quả hơn,  

đáp ứng đúng các nhu cầu của cộng đồng và hỗ trợ các chương trình mang lại lợi 

ích dài hạn cho các bạn trẻ.” 

Future First được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2007 và kể từ đó ngân 

hàng HSBC Việt Nam đã phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ trong nước tài trợ 

các dự án mang đến sự hỗ trợ và chăm sóc cần thiết trẻ cho em Việt Nam có hoàn 

cảnh khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, 26 dự án đã được tài trợ trực tiếp với 

tổng nguồn quỹ hơn 693.700 đô la Mỹ và giúp đỡ cho hơn 53.400 trẻ em tại Việt 



 

 

Nam. Tất cả các dự án này đều được nhóm dự án Future First của HSBC Việt Nam 

giám sát việc thực hiện. 

Những trọng tâm chương trình Future First hướng đến bao gồm chương trình giáo 

dục phổ thông, giáo dục mầm non, sơ và trung cấp, giáo dục thường thức, đào tạo 

nghề cho thanh thiếu niên nhằm giúp các em có khả năng, nguồn lực và cơ hội theo 

đuổi những mục tiêu của bản thân, giúp đỡ kinh tế gia đình. Ngoài ra, tư vấn theo 

nhu cầu cũng là một phần quan trọng của chương trình Future First. Các dự án giáo 

dục sẽ ưu tiên nhắm đến thanh thiếu niên và trẻ em dưới 18 tuổi, còn các chương 

trình tư vấn kỹ năng sống và hướng nghiệp sẽ hướng đến đối tượng thanh thiếu niên 

từ 15 đến 24 tuổi. 

Ngoài nguồn quỹ tài trợ, riêng tại Việt Nam, HSBC còn thực hiện một số chương 

trình giáo dục kỹ năng quản lý tài chính cho các em thuộc các dự án được tài trợ, 

giúp trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để quản lý cuộc sống hiệu quả hơn 

trong tương lai. Nỗ lực này nằm trong trọng tâm của HSBC nhằm mang đến những 

giá trị lâu dài cho cộng đồng.  
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Sáu dự án được tài trợ năm 2012: 
 

- Làng trẻ em SOS tại Bến Tre: giúp đỡ và tăng cường khả năng của trẻ em, thanh thiếu niên 
có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình giáo dục chất lượng và giảng dạy các kỹ 
năng sống cần thiết (sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh,…) với mục đích giúp các em sống tự lập 
và trở thành các công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Tổng tài trợ: 15.000 đô la Mỹ 

- Làng trẻ em SOS tại Đà Nẵng: giúp đỡ và tăng cường khả năng của trẻ em, thanh thiếu niên 
có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình giáo dục chất lượng và giảng dạy các kỹ 
năng sống cần thiết (sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh,…) với mục đích giúp các em sống tự lập 
và trở thành các công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Tổng tài trợ: 30.000 đô la Mỹ 

- Làng trẻ em SOS tại Đà Lạt: giúp đỡ và tăng cường khả năng của trẻ em, thanh thiếu niên có 
hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình giáo dục chất lượng và giảng dạy các kỹ năng 
sống cần thiết (sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh,…) với mục đích giúp các em sống tự lập và 
trở thành các công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Tổng tài trợ: 35.000 đô la Mỹ 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp: Cung cấp 
dụng cụ học tập, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, đào tạo nghề, và giảng dạy các kỹ năng sống 
thiết yếu cho trẻ em thuộc hộ nghèo hoặc dưới ngưỡng nghèo. Tổng tài trợ: 32.315 đô la Mỹ 

- Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí: giúp các học sinh vùng sâu vùng xa có 
cơ hội tiếp cận máy vi tính thông qua việc xây dựng các trung tâm máy tính tại các trường địa 
phương. Các trẻ em nghèo có thể học cách sử dụng máy tính miễn phí. Tổng tài trợ: 13.854 
đô la Mỹ 

- Tổ chức Catalyst: Trang bị kỹ năng xin việc và giúp các em tìm việc, xây dựng sự tự tin cho 
các em khi bước vào môi trường làm việc hoặc tự mình khởi nghiệp. Chương trình tổ chức 
đào tạo nghề cho các em, giúp các em học một nghề để có khả năng cung cấp cho gia đình. 
Sau khi hoàn tất khoá đào tạo và học việc, các em có thể vay một khoản tiền nhỏ. Tổng 
nguồn tài trợ: 22.418 đô la Mỹ 

 



 

 

Thông tin chương trình Future First 
Future First là chương trình tài trợ cho giáo dục hàng đầu của tập đoàn HSBC dành cho trẻ em kém 
may mắn. Được khởi xướng vào năm 2006, chương trình kéo dài trong 5 năm trị giá 10 triệu đô la Mỹ 
đã mang lại những cơ hội học tập và đào tạo những kỹ năng sống thiết yếu cho trẻ em đường phố, trẻ 
trong trại trẻ mồ côi và những mái ấm. Năm 2011, HSBC cam kết tiếp tục hỗ trợ 15 triệu đô la Mỹ để 
kéo dài chương trình Future First thêm năm năm nhằm cải thiện hoàn cảnh nghèo khó cho các em 
thông qua tài trợ giáo dục và các dự án mái ấm. 
 
Future First phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ ở các quốc gia mà HSBC đang hoạt động, chọn 
lọc tài trợ các dự án thông qua quá trình đấu thầu hằng năm do điều phối viên của HSBC tại các nước 
thực hiện trên toàn cầu. Các điều phối viên cộng tác với các tổ chức phi chính phủ tại địa phương 
cùng đề ra dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn và nộp đơn xin tài trợ. Các hồ sơ sẽ được chuyển cho ban 
thư ký chương trình đặt trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ. Ngoài ra, việc xem xét tài trợ cũng được ưu tiên 
mở rộng cho các dự án của tổ chức Làng trẻ em SOS có mặt tại các nước có sự hiện diện của HSBC. 
 
HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam từ 140 năm nay kể từ khi Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên 
tại Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt 
Nam) được chính thức đưa vào hoạt động ngày 01 tháng 01 năm 2009. Hiện tại, mạng lưới hoạt động 
của ngân hàng bao gồm một sở giao dịch chính, một chi nhánh và năm phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí 
Minh, một chi nhánh , ba phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình 
Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Đồng Nai, hai văn phòng đại diện tại Hải Phòng và Vũng Tàu. HSBC 
hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, mạng lưới 
hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   
  
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và thành viên chính yếu của Tập đoàn HSBC. 
Với 7.200 văn phòng tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.556 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 
tháng 12 năm 2011, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn 
nhất thế giới. 
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