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Standard Chartered chính thức khởi động
tháng “ASEAN kỷ niệm dấu ấn với những con số 10 – Nỗ lực phát
triển cộng đồng”
Ngân hàng sẽ kỷ niệm hai cột mốc quan trọng tại ASEAN vào tháng 10
Hà Nội, Ngày 30 tháng 9 năm 2013 - Ngân hàng Standard Chartered sẽ kỷ niệm hai cột mốc
quan trọng tại khu vực Đông Nam Á vào tháng 10 này. Đó là việc Ngân hàng chính thức hiện
diện tại tất cả 10 nước ASEAN và 10 năm thực hiện các sáng kiến toàn cầu hướng tới cộng
đồng như “Ánh sáng là niềm tin” - chương trình nhằm chữa trị các bệnh mù lòa có thể phòng
tránh được trên toàn thế giới, và “Sống chung với HIV” – chương trình nhằm nâng cao hiểu biết
về HIV, AIDS trong cộng đồng.
Sau khi mở cửa trở lại văn phòng đại diện tại Myanmar vào đầu năm nay, Standard Chartered
đã trở thành ngân hàng quốc tế đầu tiên hiện diện tại tất cả 10 thị trường ASEAN.
Và để kỷ niệm những dấu ấn quan trọng này, Standard Chartered chọn tháng 10 năm nay làm
tháng “ASEAN kỷ niệm dấu ấn với những con số 10 – Nỗ lực phát triển cộng đồng” (ASEAN
Celebrates Ten – Transforming Communities”). Theo đó, 17.000 nhân viên ngân hàng sẽ tham
gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng tại tất cả 10 quốc gia ASEAN.
“Standard Chartered gắn với lời hứa thương hiệu “Here for good” và chúng tôi tin tưởng rằng
thúc đẩy sự phát triển kinh tế một cách bền vững tại tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt
động là cách tốt nhất để chúng tôi hiện thực hóa lời hứa thương hiệu của mình. Điều này không
chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tích cực các hoạt động kinh doanh mà chúng tôi còn luôn sát cánh
cùng với khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất và cam kết đóng góp vào sự phát
triển của cộng đồng. “ASEAN kỷ niệm dấu ấn với những con số 10” (ASEAN Celebrates Ten) là
dịp để chúng tôi kỷ niệm những cột mốc quan trọng tại ASEAN thông qua nhiều hoạt động có ý
nghĩa nhằm tái khảng định trọng tâm hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững của chúng
tôi.” Ông Neeraj Swaroop, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered khu vực Đông Nam Á,
chia sẻ.
Những hoạt động chính tại ASEAN nhân dịp kỷ niệm này bao gồm:

Brunei – Hợp tác với Bệnh viện Raja Isteri Pengiran Anak Saleha tổ chức khám chữa mắt trong
khuôn khổ chương trình Ánh sáng là niềm tin và triển khai chương trình Kính mắt; Hợp tác với
Hiệp hội người mù Brunei Darussalam tổ chức giải thi đấu bowling bịt mắt.
Indonesia – Tổ chức hoạt động gây quỹ từ thiện “Thể thao vì ánh sáng ngày mai” tại Jakarta với
sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên; Tổ chức các buổi thảo luận về “Sống chung với
HIV” tại các trường tiểu học; Đưa vào hoạt động phòng khám tư vấn về bệnh võng mạc do tiểu
đường tại Jogjakarta trong khuôn khổ chương trình Ánh sáng là niềm tin.
Malysia – Tổ chức Bán hàng tư thiện gây quỹ cho chương trình Ánh sáng là niềm tin tại Kuala
Lumpur; Tổ chức các khóa đào tạo tài chính cho con em cư dân bản thổ (Orang Asli children);
Tổ chức khóa học cảm nhận hình ảnh qua xúc giác cho các học sinh mù.
Myanmar – Hợp tác với các Tổ chức Phi Chính phủ tổ chức hội thảo đào tạo tài chính tại
Yangon.
Philippines – Tổ chức khám chữa mắt trong khuôn khổ chương trình Ánh sáng là niềm tin và tổ
chức Khóa đào tạo về Sống chung với HIV tại một trường tiểu học tại Manila; Tổ chức Hội chợ
ẩm thực từ thiện gây quỹ cho chương trình Ánh sáng là niềm tin.
Singapore – Tổ chức Ngày hội “Vì một tương lai tươi sáng” - một hoạt động cộng đồng nhằm
giúp đỡ 800 người già có hoàn cảnh khó khăn, với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên
ngân hàng; Phối hợp với Hiệp hội người khiếm thị Singapore tổ chức Ngày Mát-xa từ thiện gây
quỹ cho chương trình Ánh sáng là niềm tin
Thái Lan – Nhân viên của Ngân hàng sẽ thực hiện các hoạt động tình nguyện tại 10 trường học
dành cho người mù tại Thái Lan; Tổ chức các khóa đào tạo tài chính cho phụ nữ mù tại Trung
tâm Đào tạo và Tái hòa nhập Sampran.
Việt Nam – Tổ chức hội chợ ẩm thực từ thiện ASEAN tại Hà Nội và TP HCM nhằm gây quỹ cho
chương trình Ánh sáng là niềm tin
Lào và Campuchia – Các tình nguyện viên của Standard Chartered sẽ tham gia hoạt động đạp
xe gây quỹ đầy thách thức mang tên “Đạp xe vì ánh sáng ngày mai” với chặng đường 700 km
kéo dài từ Angkor Wat đến Vientiane. Hoạt động này sẽ diễn ra trong 7 ngày với mục tiêu gây
quỹ được 50.000 USD cho chương trình Ánh sáng là niềm tin. Ngoài việc đạp xe, các tình
nguyện viên cũng sẽ tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng tại các ngôi làng nằm trên
hành trình.

Để ủng hộ cho các tình nguyện viên đạp xe gây quỹ từ thiện của Ngân hàng Standard
Chartered, vui lòng truy cập: http://seeingisbelieving.org/fundraising/cambodia-laos%E2%80%93-bike-sight

---Hết---
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Thông tin chung
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân
hàng 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 cam kết hoàn toàn cho thị trường Việt Nam và khách hàng
của chúng tôi từ khi quay lại đây năm 1990.
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) đã
chính thức đi vào hoạt động. Đây là ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Standard Chartered
và sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại
Việt Nam. Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered có hơn 850 nhân viên và ba chi nhánh (2 tại
Hà Nội và 1 ở thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng chính được đặt ở Hà Nội.
Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông vào
Việt Nam nhằm tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây
cũng như hỗ trợ khách hàng phát triển kinh doanh. Ngoài ra, Standard Chartered được chỉ định
làm tổ chức tư vấn chính thức của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc
gia từ tháng 3/2012.
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.standardchartered.com/vn/vn hoặc
www.facebook.com/standardcharteredVN
Standard Chartered

Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với
khoảng 86.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động
nhất thế giới. Đối tượng khách hàng của ngân hàng là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp
thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại và tạo dựng sự thịnh vượng tại châu Á, châu Phi và
Trung Đông – những khu vực tạo ra 90% doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. 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 Thị trường Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng
khoán Hồng Kông, Bombay và Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web www.sc.com. Hãy xem những nhận định
và đánh giá của Standard Chartered tại blog của chúng tôi BeyondBorders. Theo dõi Standard
Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook

