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Ngân hàng HSBC tiếp tục triển khai tài trợ các dự án trong khuôn khổ chương 
trình Future First năm 2012 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) đã bắt đầu 

nhận hồ sơ đề nghị tài trợ cho các dự án thuộc khuôn khổ chương trình Future First  

từ các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Chương trình nhằm hỗ trợ các 

hoạt động giáo dục và đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và trẻ 

em cần sự quan tâm, cũng như tổ chức đào tạo nghề cho các thanh thiếu niên có 

hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.  

“Future First là một trong những chương trình nền tảng phục vụ mục tiêu hoạt động 

phát triển bền vững của ngân hàng HSBC Việt Nam. Chương trình cho phép chúng 

tôi có thể giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nước, đưa các 

em tiếp cận với các chương trình giáo dục và phát triển kỹ năng sống”, Ông Jai 

Pawani – Phó Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững của HSBC 

Việt Nam phát biểu. “Thông qua việc mời các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động 

tại Việt Nam nộp các đề án cần hỗ trợ tài chính, chúng tôi có thể phân bổ nguồn quỹ 

hoạt động phát triển bền vững của HSBC một cách phù hợp với nhu cầu của cộng 

đồng. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những dự án mang lại lợi ích lâu dài cho thế 

hệ trẻ Việt Nam”. 

Bắt đầu từ năm 2006, chương trình Future First của HSBC đã tạo điều kiện cho cho 

các thanh thiếu niên kiém may mắn với điều kiện sống khó khăn có thể tiếp cận các 

chương trình giáo dục và phát triển kỹ năng sống, giúp các em có một tương lai tươi 

sáng hơn. Giai đoạn đầu của chương trình kết thúc vào năm 2010 với tổng số tiền 

được giải ngân lên đến 10 triệu đô la Mỹ tài trợ cho 314 dự án trên 55 quốc gia, 

mang lại sự hỗ trợ cần thiết cho hơn nửa triệu trẻ em đường phố, trẻ em cần sự 

quan tâm và trẻ mồ côi. HSBC tiếp tục triển khai giai đoạn hai của chương trình vào 

năm 2011, cam kết giải ngân thêm 15 triệu Đô la Mỹ trong năm năm nhằm mở rộng 

chương trình. Trong năm 2011, sau khi triển khai chương trình, HSBC đã tài trợ 99 



 

dự án với tổng tiền tài trợ lên đến 3 triệu Đô la Mỹ, hỗ trợ hơn 41.000 trẻ em trên 

toàn cầu.  

Được triển khai tại Việt Nam vào năm 2007, tính đến nay, chương trình Future First 

đã giải ngân hơn 11 tỷ đồng cho 20 dự án và giúp đỡ 44.168 trẻ em.  

Những trọng tâm mà 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, tư 

vấn theo nhu cầu và tổ chức hướng nghiệp để 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. Các dự 

án giáo dục cần được ưu tiên cho 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. 

Năm nay, Future First sẽ tài trợ các dự án trong thời hạn một năm với tổng số tiền 

giải ngân tối đa cho mỗi dự án là 50.000 đô la Mỹ. Hạn chót nộp hồ sơ đề nghị tài trợ 

là ngày 6 tháng 4 năm 2012. HSBC sẽ thông báo kết quả và chuyển tài trợ cho 

những dự án được chọn vào cuối tháng 7 năm 2012. Các dự án nhận tài trợ sau đó 

sẽ được giám sát bởi nhóm phụ trách chương trình Future First của HSBC Việt Nam. 

ends/more 

 
 
 
Ghi chú cho Ban biên tập: 
 
1. 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 
mồ côi và trẻ em cần chăm sóc. Năm 2011, HSBC đã cam kết tài trợ thêm 15 triệu đô la Mỹ trong 
vòng 5 năm để mở rộng chương trình nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo thông qua những dự án giáo dục. 
 
Future First hợp tác với các tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia nơi HSBC hoạt động, tài trợ cho 
các dự án được lựa chọn thông qua quá trình xét duyệt hồ sơ đề nghị tài trợ hàng năm được tiến 
hành bởi các điều phối viên dự án của mỗi quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Các nhân viên điều phối 
sẽ phối hợp với các tổ chức phi chính phủ tại mỗi quốc gia để hoàn thiện các hồ sơ đề nghị tài trợ cho 
các dự án hỗ trợ trẻ em kém may mắn. Các hồ sơ này sau đó sẽ được nộp về ban điều hành dự án 
đặt tại Mumbai, Ấn Độ. Các làng trẻ SOS tại các quốc gia nơi SOS và HSBC đang hoạt động từng 
được tài trợ cũng có thể nộp đơn đề nghị tài trợ.  
 
2. HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC 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 và một văn phòng 
đại diện tại Hải Phòng. HSBC hiện là một ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về mạng 
lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   



 

 
3. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên của Tập đoàn HSBC. Với 7.200 văn phòng và 
chi nhánh 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. 
 

 

ends/all 


