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Thông cáo báo chí

STANDARD CHARTERED VIỆT NAM VÀ VINACAPITAL FOUNDATION THỰC HIỆN DỰ ÁN
TRAO QUYỀN CHO NỮ SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thành phố Hồ Chí Minh, 11/03/2022 – Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam phối hợp với Tổ
chức VinaCapital Foundation (VCF) mới đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai
2 Câu lạc bộ Nữ sinh Mở đường đến Tương lai, hướng tới cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết
về 4 chủ đề chính gồm có quản lý tài chính cá nhân, sức khỏe sinh sản – tình dục vị thành niên,
quyền hợp pháp, và kỹ năng lãnh đạo cho nữ sinh dân tộc thiểu số tại các trường trung học phổ
thông tại Việt Nam. Dự án này sẽ được triển khai trong vòng 1 năm từ tháng 5 năm 2022 đến tháng
5 năm 2023 với mục tiêu trao quyền cho những nạn nhân của hủ tục, định kiến giới và bất bình
đẳng giới để các bạn trở thành những nhân tố thay đổi cộng đồng của chính mình.
Theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019, cứ 4 trẻ em gái dân tộc thiểu số thì có 1 em kết
hôn dưới 18 tuổi, thậm chí có những em lấy chồng từ khi mới 14 – 15 tuổi. Ở một số nhóm dân tộc
thiểu số, tỷ lệ tảo hôn lên tới 40% đến 50%. Việc kết hôn sớm dẫn đến việc mang thai và sinh con
ở tuổi vị thành niên. So với nhóm bà mẹ sinh con ngoài 20 tuổi, tử vong do thai sản ở nhóm tuổi từ
15 đến 19 cao gấp 2 lần và ở trẻ em gái dưới 15 tuổi cao gấp 4 lần. Tảo hôn cũng chính là một
trong những tác nhân dẫn đến tình trạng bỏ học ở trẻ em gái dân tộc thiểu số, tước đi hy vọng và
ước mơ của các em.
Ngày 08/03, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard
Chartered Việt Nam, và Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, đã ký kết Biên
bản ghi nhớ phối hợp triển khai 2 Câu lạc bộ Nữ sinh Mở đường đến Tương lai, một sáng kiến của
chương trình Mở đường đến Tương lai do VCF thực hiện. Theo đó, VCF sẽ triển khai 2 mô hình
Câu lạc bộ tại 2 trường THPT ở vùng sâu vùng xa, cung cấp giáo dục và cố vấn đồng đẳng cho
160 nữ sinh dân tộc thiểu số. Ngoài mục tiêu khuyến khích các nữ sinh tiếp tục đến trường và ngăn
chặn tình trạng tảo hôn, Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo ra một môi trường an toàn và thoải
mái, khuyến khích các nữ sinh chia sẻ khó khăn và học hỏi lẫn nhau.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, các chuyên gia tài chính và tình nguyện viên từ Standard Chartered
Việt Nam sẽ tham gia tư vấn và tổ chức các hoạt động cho Câu lạc bộ nhằm nâng cao kiến thức
và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho các em nữ sinh.
Bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Biên bản
ghi nhớ này là một phần trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Standard Chartered Việt Nam và
VinaCapital Foundation, vốn được thiết lập từ năm 2021. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và thúc đẩy
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thêm nhiều thành phần trong xã hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội thông qua nhiều
sáng kiến, trong đó tập trung vào hỗ trợ các thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên thuộc các nhóm
cần sự trợ giúp, như phụ nữ và người dân tộc thiểu số, phát triển bản thân và sự nghiệp. Với lịch
sử hoạt động đầy ấn tượng tập trung vào hỗ trợ các em nữ sinh dân tộc thiểu số ở độ tuổi vị thành
niên, VinaCapital Foundation là một đối tác tuyệt vời có thể hỗ trợ chúng tôi tạo ra thêm những tác
động tích cực cho cộng đồng tại Việt Nam.”
“Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng tại các cộng đồng đang hoặc kém phát triển, giáo dục trẻ
em gái về các kiến thức và kỹ năng cốt lõi là khoản đầu tư tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện
để giảm nghèo bền vững, cải thiện sức khỏe, xây dựng tầng lớp trung lưu và đảm bảo quyền của
phụ nữ. VinaCapital Foundation vinh dự được hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt
Nam để tạo ra cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tại cộng đồng dân tộc thiểu số cho các em nữ
sinh trung học phổ thông thuộc nhóm dễ bị tổn thương, phải chịu nhiều thiệt thòi và khó khăn. Với
sự hỗ trợ quý báu của Standard Chartered Việt Nam, dự án này sẽ chuẩn bị và tạo điều kiện cho
các em nữ sinh phát triển và trở thành những người phụ nữ độc lập mạnh mẽ với đầy đủ năng lực
để tham gia đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.” Ông Rad Kivette, Tổng Giám
đốc VinaCapital Foundation khẳng định.

----HẾT---Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Bà Trịnh Như Quỳnh
Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu,
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Phone: +84 24 39368124
Mobile: +84 984396185
Email: quynh.trinh-nhu@sc.com

Thông tin chung
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tại Việt Nam, Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi Ngân hàng thành lập
chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng
dài hạn của Việt Nam và có cam kết mạnh mẽ với thị trường nơi đây.
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) - ngân
hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered, đã chính thức đi vào hoạt
động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt Nam. Hiện
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tại, Standard Chartered Việt Nam có 4 chi nhánh, gồm 2 chi nhánh tại Hà Nội và 2 chi nhánh ở
thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Ngân hàng được đặt ở Hà Nội.
Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đến Việt
Nam nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng như hỗ trợ
khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh
nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng
đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương
trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức tài
chính cơ bản.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập http://www.sc.com/vn hoặc trang facebook

Standard Chartered
Standard Chartered là tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với sự hiện
diện tại 59 thị trường năng động trên thế giới và phục vụ khách hàng trên hơn 85 thị trường. Mục
tiêu của chúng tôi là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng thông qua
sự đa dạng đặc trưng của mình. Truyền thống và giá trị của Ngân hàng được thể hiện qua lời hứa
thương hiệu “Here for good”.
Standard Chatered được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, Sàn giao dịch Chứng
khoán Hồng Kông.
Để biết thêm những nhận định và đánh giá của Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang
Insights hoặc sc.com, và theo dõi Standard Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook

Về Tổ chức VinaCapital Foundation
Được thành lập năm 2006, VinaCapital Foundation (VCF) là một tổ chức phi lợi nhuận được cấp
phép tại Mỹ và hoạt động tại Việt Nam. Sứ mệnh của VCF là tạo ra các giải pháp về sức khỏe và
giáo dục nhằm thay đổi cuộc sống của trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Các
hoạt động của VCF giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu người Việt trên khắp 63 tỉnh thành mỗi
năm.
VCF tập trung vào 3 lĩnh vực hoạt động:
- Các chương trình Y tế thiết yếu gồm có: chương trình Nhịp Tim Việt Nam tài trợ chi phí mổ tim
và chăm sóc tiền-hậu phẫu cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh; chương trình Khám Sàng Lọc
khám bệnh miễn phí cho trẻ em tại các vùng sâu vùng xa; và các hỗ trợ thiết yếu khác cho trẻ em
cùng gia đình.
- Các chương trình Nâng cao Năng lực Y tế gồm có: chương trình Nâng cao Năng lực Y tế và
Nâng Niu Sự Sống cung cấp đào tạo cho các nhân viên y tế và trang thiết bị cho cấp cứu và chăm
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sóc trẻ sơ sinh tại các bệnh viện; chương trình Nước sạch lắp đặt hệ thống máy lọc nước để cung
cấp nước uống đạt tiêu chuẩn cho các nhóm dân cư bị thiệt thòi; các chương trình Cứu trợ khẩn
cấp quốc gia tổ chức và thực hiện cứu trợ thiên tai và đại dịch.
- Chương trình Giáo dục: Mở đường đến Tương Lai – tạo cơ hội cho các nữ sinh dân tộc thiểu số
trở thành những nhân tố thay đổi thông qua việc triển khai Câu lạc bộ Nữ sinh tại các trường trung
học phổ thông, đem đến sự cố vấn cần thiết cũng như đào tạo kỹ năng mềm và trao học bổng toàn
phần để các em nữ sinh hoàn tất chương trình học trung học và đại học.
Tầm nhìn của VCF là một Việt Nam phát triển, nơi tất cả trẻ em và phụ nữ đều khỏe mạnh, được
học tập và trao quyền để có thể hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế cũng như đóng góp cho sự
phát triển bền vững của cộng đồng. Tất cả các chương trình của VCF đều thực hiện cam kết sâu
sắc về quyền của trẻ em và phụ nữ, bình đẳng giới, cải thiện dinh dưỡng, bảo vệ môi trường và
xóa đói giảm nghèo. VCF cam kết xây dựng một tầng lớp trung lưu phát triển.
Website: www.vinacapitalfoundation.org
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Minh Hằng - Giám đốc Marketing, Truyền thông, và Sự kiện
Email: hang.nguyen@vinacapitalfoundation.org
SĐT: (+84) 947963824
Cô Phạm Thùy Ngọc Ngân – Giám đốc Chương trình Mở đường đến Tương lai và Trao quyền phụ
nữ
Email: ngan.pham@vinacapitalfoundation.org
SĐT: (+84) 986 600 651

