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CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG THỂ HIỆN CAM KẾT VÌ 
CỘNG ĐỒNG CỦA NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) vừa triển khai 

chương trình Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng với bảy dự án được tài trợ. Tất cả các 

dự án này đều do tình nguyện viên HSBC xây dựng ý tưởng và phối hợp thực hiện 

nhằm trực tiếp mang đến lợi ích cho cộng đồng ở những khu vực khó khăn tại Việt 

Nam. Bảy dự án này với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng và với sự tham gia của 

150 tình nguyện viên sẽ giúp đỡ khoảng 8.000 người dân. 

 

Mỗi năm, Ngân hàng HSBC kêu gọi nhân viên thành lập nhóm và đề xuất các ý 

tưởng hỗ trợ cộng đồng lên Hội đồng Phát triển Bền vững của HSBC Việt Nam. Hội 

đồng sẽ chọn ra các dự án đáp ứng được các nhu cầu thiết thực của cộng đồng. 

Các dự án phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ và giúp đỡ 

được nhiều người trong khi vẫn phải đảm bảo chất lượng tốt nhất. 

 

Các dự án được phê duyệt sau đó sẽ được HSBC tài trợ và được các tình nguyện 

viên triển khai với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nơi diễn ra dự án. Trong 

những năm trước, các dự án đã được triển khai thành công, nhắm vào việc giúp 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 

nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Năm 2012, các dự án sẽ tập trung 

vào chủ đề Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

 

Ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết, “Đối với 

HSBC, việc phát triển bền vững (CS) và đóng góp cho cộng đồng luôn là mối quan 

tâm hàng đầu. Đó chính là DNA, một phần cấu thành nên chúng tôi ngày hôm nay. 

Chúng tôi cũng nhận thức được vai trò vô cùng quan trọng của các nhân viên trong 

việc thực hiện các dự án cộng đồng. Do đó, chúng tôi đã tạo điều kiện cho nhân viên 



 

không những tham gia mà còn xây dựng và trực tiếp thực hiện các dự án của chính 

mình.”  

Các dự án được phê duyệt năm nay sẽ được triển khai từ nay cho đến tháng mười, 

bao gồm tài trợ cho việc lắp đặt hệ thống nước uống tại hai trường tiểu học ở huyện 

Củ Chi và Nhà Bè trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh; đào tạo hỗ trợ về y tế và vệ 

sinh cho người dân tỉnh Long An, Ninh Thuận, Kon Tum và Lạng Sơn; giảng dạy về 

sức khỏe sinh sản và vệ sinh cho trẻ vị thành niên tại tỉnh Bến Tre và huyện Cần 

Giờ; kiểm tra sức khoẻ và cung cấp các thiết bị y tế cho tỉnh Bình Thuận. 

Trong ba năm qua, tổng cộng 34 dự án đã được thực hiện bởi 1.543 lượt nhân viên 

tình nguyện với tổng nguồn tài trợ 2,3 tỷ đồng, mang đến lợi ích cho 1.217.261 

người dân Việt Nam tại 18 tỉnh thành trên khắp cả nước. Bảy dự án năm 2012 với 

tổng kinh phí trên 800 triệu đồng sẽ giúp đỡ được cho khoảng 8.000 người dân. 

 

Bằng cách tạo điều kiện cho nhân viên HSBC chung tay hành động vì cộng đồng 

một cách hiệu quả nhất, Ngân hàng HSBC mong muốn có nhiều đóng góp thiết thực 

và nền tảng hơn nữa cho người dân Việt Nam. Ông Sumit Dutta cho biết thêm: 

“Nhân viên là những người biết rõ đối tượng nào cần được giúp đỡ và khu vực nào 

đang gặp khó khăn. Đó chính là yếu tố giúp chương trình được thực hiện hiệu quả. 

Bằng cách kêu gọi nhân viên tham gia vào các hoạt động phát triển bền vững, chúng 

tôi muốn khuyến khích nhân viên của mình trở thành những người tiên phong trong 

các dự án cộng đồng và trở thành tấm gương trong việc nâng cao nhận thức của 

người dân về các vấn đề xã hội ở Việt Nam” 
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Ghi chú cho Ban Biên tập: 
 
Chi tiết các dự án được thực hiện trong chương trình năm 2012: 

1. Lắp đặt bốn hệ thống nước uống tại hai trường tiểu học ở Củ Chi và Nhà Bè cùng với cuộc thi viết 

cho học sinh (người thắng cuộc sẽ được trao học bổng) và một hội thảo ngắn về thay đổi khí hậu 

và xử lý nguồn nước, mang đến lợi ích cho 800 đến 1.000 học sinh. 

2. Kiểm tra sức khỏe và huấn luyện về sơ cấp cứu cho người dân khu vực vùng sâu ở Long An, 

trang bị tủ thuốc gia đình cho các hộ gia đình; số người hưởng lợi: khoảng 1.000 người. 



 

3. Khám chữa bệnh và kiểm tra răng miệng, nâng cao nhận thức về vấn đề vệ sinh và sức khỏe cá 

nhân cho trẻ em và người lớn, trao tặng nhu thực phẩm thiết yếu (gạo, dầu ăn, muối) cho cộng 

đồng người dân tỉnh Ninh Thuận; số người hưởng lợi: 1.500 người.  

4. Khám sức khỏe cho người dân – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em – tại khu vực vùng sâu thuộc tỉnh 

Lạng Sơn. Trang bị máy tính và đào tạo nhân viên cách sử dụng internet tại một trung tâm y tế địa 

phương; mang đến lợi ích cho 1.000 người.  

5. Khám sức khoẻ và khám răng cho ba khu vực thuộc tỉnh Kon Tum kết hợp với đào tạo về vệ sinh 

cho trẻ em; hỗ trợ được 1.500 người. 

6. Giáo dục giới tính và đào tạo về vệ sinh cho trẻ vị thành niên tại tỉnh Bến Tre và huyện Cần Giờ; 

giúp đỡ được 800 đến 1.000 người. 

7. Cung cấp các thiết bị y tế cho ba phòng khám tại ba vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Bình Thuận, 

khám sức khỏe và phát thuốc cơ bản; giúp đỡ 1.000 người. 

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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