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HSBC Việt Nam hỗ trợ những người bị ảnh hưởng
nhất do COVID-19
** Gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ đồng hướng tới “các nạn nhân không triệu chứng”, những người chịu
tác động nặng nề vì đại dịch **
** Các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm bớt gánh nặng cho những người yếu thế trong giai đoạn
khó khăn, giúp họ phục hồi và tăng “sức đề kháng” sau đại dịch **
Thành phố Hồ Chí Minh – Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt
Nam) chính thức công bố chương trình hỗ trợ để cùng Việt Nam chống đại dịch Covid-19.
Chương trình dành 3 tỷ đồng để hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhất ở Việt Nam,
những người chịu tác động nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Không chỉ đáp ứng những nhu
cầu tức thời, chương trình hướng đến mục tiêu giúp tăng “sức đề kháng” cho những đối
tượng này để họ có thể đối mặt với những khủng hoảng tương tự trong tương lai, từ đó tạo ra
tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng. HSBC Việt Nam hợp tác với các tổ chức phi chính
phủ giàu kinh nghiệm như Sáng Hội Cô Nhi Toàn Cầu (WWO), Quỹ VinaCapital và Trung tâm
Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI).
Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững của ngân hàng
HSBC Việt Nam, cho biết: “Thật xúc động khi thấy tất cả người dân Việt Nam đoàn kết và
giúp đỡ lẫn nhau trong thời điểm chưa từng có tiền lệ này. HSBC Việt Nam tự hào khi có thể
chung tay với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Sau khi làm việc với đối
tác là các tổ chức phi chính phủ, chúng tôi đi đến quyết định cùng sát cánh với Chính phủ Việt
Nam trong việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Chúng ta đang cùng
nhau trải qua đại dịch này và chúng tôi hy vọng rằng sự đóng góp của HSBC Việt Nam có thể
giúp giảm bớt khó khăn cho những người kém may mắn trong cộng đồng nơi ngân hàng hoạt
động.”
Chương trình bao gồm ba dự án, dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 10.000 người thuộc các nhóm
đối tượng khác nhau, đồng thời là những người yếu thế tại Việt Nam. Bước đầu, hai dự án sẽ
cung cấp các biện pháp cứu trợ cơ bản như thực phẩm, chỗ ở, thuốc men, vật lý trị liệu, nền
tảng giáo dục và chăm sóc tại nhà cho người nhập cư, người vô gia cư, lao động phi chính
thức, trẻ em tàn tật có hoàn cảnh khó khăn và người chăm sóc chịu tác động nghiêm trọng
bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, về lâu dài, một dự án khác sẽ thực hiện lắp đặt hệ thống lọc
nước sạch cho các bệnh viện công ở các xã vùng sâu vùng xa, hỗ trợ các cán bộ y tế và
bệnh nhân tại địa phương. Ngoài ra, dự án sẽ tổ chức phổ cập kiến thức cho người dân địa
phương về nhu cầu nước sạch cũng như hỗ trợ kinh tế cho những người có nhu cầu.
Ông Tim Evans chia sẻ: “Chúng tôi xin cảm ơn các tổ chức phi chính phủ đang đồng hành
cùng HSBC Việt Nam trong chương trình này. Điều đáng nói là tại thời điểm này, ngoàimột số
dịch vụ thiết yếu được chỉ định như ngân hàng vẫn tiếp tục hoạt động, hầu như tất cả chúng
ta đều đang làm việc tại nhà để tuân thủ quy định giãn cách xã hội của chính quyền. Nhưng
các tình nguyện viên của những tổ chức này đã chọn ra ngoài để giúp đỡ những người yếu
thế nhất, từ đó tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống của rất nhiều người. Họ cùng với đội ngũ y
bác sỹ là những “chiến sĩ” tuyến đầu trong trận chiến đẩy lùi dịch Covid-19 và chúng tôi muốn
cung cấp cho họ những phương tiện để tiếp tục thực hiện sứ mệnh vô giá ấy.”
HSBC Việt Nam sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và nhu cầu để xây dựng các chương trình cứu
trợ tiếp theo. Song song đó, ngân hàng cũng đã triển khai các giải pháp thiết thực để hỗ trợ
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khách hàng trong thời điểm khó khăn này. Bên cạnh hỗ trợ tài chính cho các khách hàng chịu
ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch bệnh, ngân hàng đang không ngừng nỗ lực để chuyển đổi quy
trình vận hành sao cho phù hợp với phần lớn những khách hàng doanh nghiệp đang cho
nhân viên làm việc tại nhà, đồng thời giúp họ tận dụng những nền tảng kỹ thuật số của
HSBC.
ends/more
Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:
Mạch Nguyễn Phương Uyên

+028 35206205

uyen.n.p.mach@hsbc.com.vn

Ghi chú cho Ban biên tập:
Thông tin cơ bản của ba dự án được tài trợ:
Dự án 01

Cứu trợ khẩn cấp và xây dựng khả năng phục hồi sau đại dịch Covid-19 cho trẻ em
khuyết tật hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam

Đối tác

Sáng Hội Cô Nhi Toàn Cầu (WWO)

Thời gian

Tháng 4 năm 2020 - Tháng 3 năm 2021

Địa điểm

Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre và Cần Thơ

Người thụ
hưởng

800 trẻ em bị ảnh hưởng ở độ tuổi 3 - 12, bị khuyết tật hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.
300 người chăm sóc/cha mẹ của đối tượng trẻ nói trên có thu nhập thấp, bị ảnh hưởng về
tài chính và tinh thần bởi dịch COVID-19
100 thanh niên bị mất việc làm bán thời gian do các doanh nghiệp ngừng hoạt động
10 đối tác dự án bao gồm các trường nội trú Phục hồi chức năng, Đơn vị y tế huyện, Trung
tâm công tác xã hội tại 5 thành phố/tỉnh.
Chương trình hỗ trợ nhu cầu cơ bản cho 800 trẻ em bị ảnh hưởng trong độ tuổi 3-12, 300
người chăm sóc và 100 thanh niên bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong và sau đại dịch
COVID-19.
Quỹ hỗ trợ từ HSBC sẽ giúp dự án đạt được mục tiêu thông qua các hoạt động sau:
1. Cung cấp dưỡng chất thay thế, các hoạt động vui chơi (sách và đồ chơi) và
các buổi vật lý trị liệu tại nhà cho 800 trẻ em bị ảnh hưởng.
2. Trợ cấp cho những người chăm sóc và thanh niên có thu nhập thấp trong dự
án Kỹ năng Nghề nghiệp Tương lai trong thời gian ở nhà và chuẩn bị để đối mặt
với hậu quả sau đại dịch.

Tóm lược

3. Tư vấn trực tuyến cho những người chăm sóc và thanh niên bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19.
4. Phối hợp với các đối tác để thực hiện gói hỗ trợ ngay lập tức, đảm bảo an toàn
và vệ sinh tại các cơ sở của họ sau đại dịch.
5. Thông tin về dự án đến cộng đồng và kêu gọi đóng góp thông qua các hình
thức quyên góp hiện vật, tham gia tình nguyện, hỗ trợ tài chính và vận động cho
Công tác phòng chống bệnh dịch.
6. Cung cấp vắc-xin cúm và kiểm tra sức khỏe cho ít nhất 60% trẻ em trong dự
án.
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Dự án 02

Nước sạch - Giảm nguy cơ lây lan virus

Đối tác

Quỹ VinaCapital (VCF)

Thời gian

Tháng 6 năm 2020 - tháng 6 năm 2021

Địa điểm

Hà Giang, Đăk Lăk, Quảng Ngãi

Người thụ
hưởng

3 bệnh viện ở nông thôn
2.000 - 2.500 bệnh nhân và gia đình họ có thể sử dụng nước sạch mỗi ngày
Mục tiêu của dự án là ngăn chặn COVID-19 lan tới các vùng nông thôn Việt Nam, đây là
những tỉnh còn thiếu thốn và khi dịch bệnh xảy ra, những người nghèo nhất sẽ chịu tác
động nặng nề nhất. Nguồn nước sạch rất quan trọng để bảo vệ những cộng đồng dễ bị ảnh
hưởng này khỏi dịch bệnh COVID-19.

Tóm lược

Việc lắp đặt 3 hệ thống lọc nước sẽ ngay lập tức làm giảm các bệnh lây lan qua nguồn
nước trong đó có COVID-19, làm chậm tốc độ lây lan của căn bệnh này và cải thiện sức
khỏe cho các chuyên gia y tế, bệnh nhân và gia đình họ.
Bằng cách ngăn chặn đại dịch và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe nói chung trong các
cộng đồng có nguy cơ cao, từ đó kinh tế sẽ có thể phát triển, trẻ em sẽ khỏe mạnh hơn và
người dân sẽ sung túc hơn.

Dự án 03

Giảm thiểu tác động tiêu cực và xây dựng khả năng phục hồi cho những người dân dễ
bị ảnh hưởng nhất

Đối tác

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

Thời gian

Tháng 4 - tháng 7 năm 2020

Địa điểm

Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương

200 người vô gia cư và 200 hộ vô gia cư:
• Những người vô gia cư “thường xuyên” hay còn gọi là người lang thang, đa phần
là đàn ông. Khoảng 30% trong số họ có khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần.
Khoảng một phần ba là những người cao tuổi (trên 60 tuổi). Và một phần năm là
thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em.
Người thụ
hưởng

• Những người vô gia cư “tạm thời” là những người thường ngủ tại nơi làm việc
(chẳng hạn như quán ăn hoặc cửa hàng) nhưng khi nơi làm việc của họ tạm đóng
cửa, họ không còn nơi ở và vì nhiều lý do, không thể về quê. Phần lớn trong số họ
đang ở độ tuổi lao động.
• Người sống ở khu ổ chuột: Những người ở trọ trong khu ổ chuột. Phòng thường
rất nhỏ và không có hệ thống thông gió hoặc ánh sáng mặt trời. Phụ nữ và trẻ em
chiếm một nửa trong số này.
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Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid 19 là những người có hoàn cảnh
kinh tế khó khăn mà không có hỗ trợ từ gia đình hoặc bảo hiểm và không thể tiếp cận phúc
lợi công cộng. Họ sống chật vật, làm những công việc không chính thức, không có hợp
đồng lao động, không có bất kỳ loại bảo hiểm nào. Nhiều người trong số họ không có giấy
tờ tùy thân, một số khác không có đăng ký cư trú tại nơi họ sinh sống.
Tóm lược

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ khẩn cấp về 1) Thực phẩm, 2) Chỗ ở tạm thời 3) Gói hỗ trợ
kinh tế nhằm:
• ngăn chặn nạn đói và tội phạm phát sinh trong những người nghèo nhất và thiệt
thòi nhất về kinh tế trong và sau đại dịch;
• giúp họ phục hồi sau các tác động tiêu cực của đại dịch;
• xây dựng khả năng phục hồi và tăng “sức đề kháng” để họ có thể đối mặt với các
cuộc khủng hoảng khác trong tương lai

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là
Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên
thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt
Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại
TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà
Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu
sản phẩm, và số lượng khách hàng.
Hết
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