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Thông cáo báo chí 

Để đưa tin ngày 05 tháng 09 năm 2014 

Dự án cộng đồng do ANZ hỗ trợ khánh thành 4 
trường học trong năm 2014  

 
ANZ và Tổ chức Từ thiện trẻ em Sài Gòn (SCC) hôm nay khánh thành 02 trường tiểu học 
Lương Tâm 1 và Lương Nghĩa 1 trong khuôn khổ dự án 3E (Giáo dục, Bồi dưỡng, Hướng 
nghiệp), dự án hỗ trợ cộng đồng tại xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang phối hợp giữa ANZ và SCC 
được triển khai từ ngày 20 tháng 11 năm 2013. Vào tháng 8 vừa qua, trường mẫu giáo đầu 
tiên với quy mô hai lớp học mang tên Trường Mẫu Giáo Vĩnh Viễn A đã mở cửa chào đón hơn 
70 em nhỏ bước vào năm học mới. Ngôi trường thứ tư đang được xây dựng và sẽ được 
khánh thành vào cuối tháng 9, hoàn thành mục tiêu trong năm đầu tiên của dự án.  
 
Tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam, ông Tareq Muhmood cho biết: “Cách đây gần một 
năm, chúng tôi đã lần đầu tiên tới thăm một trong những ngôi trường này và quyết định 
rằng Dự án cần phải được thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ về tài chính, trong năm đầu tiên, 
nhân viên ANZ tại Việt Nam và các quốc gia khác đã cùng đóng góp hơn 3.000 giờ tình 
nguyện cho dự án này. Tôi rất vui mừng khi thấy dự án được thực hiện đúng tiến độ bởi sự 
hỗ trợ và cộng tác không ngừng của tổ chức SCC và của Chính quyền địa phương. Còn rất 
nhiều điều nữa cần phải làm, nhưng đây là thời điểm để chúng ta ghi nhận thành quả và vui 
mừng chào đón năm học mới”.  
 
Giám đốc SCC, ông Paul Finnis chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi các ngôi trường đã được 
hoàn thành đúng vào dịp năm học mới. Gần 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện 
Long Mỹ sẽ được tiếp cận chất lượng giáo dục tốt hơn từ 4 ngôi trường mới với trang thiết bị 
đầy đủ này. Điều này sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có cam kết và sự hỗ trợ, 
giúp đỡ cũng như nhiệt huyết của ngân hàng ANZ và các cán bộ trong Dự án 3E”.  
 
Ngoài việc xây dựng trường học và mang chương trình đào tạo quản lý tài chính cá nhân 
MoneyMinded của ANZ đến với cộng đồng địa phương, giúp họ xây dựng sự tự tin một cách 
toàn diện hơn ở cả phương diện giáo dục cũng như tài chính. Mục tiêu của Dự án 3E còn bao 
gồm trao tặng các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp các 
em có một khởi đầu thuận lợi hơn trong cuộc sống.  
 
Cùng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, dự án 3E hướng tới cung cấp 
giáo dục có chất lượng nhằm hướng đến xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, giúp tạo cơ hội việc làm cho hơn 4,000 trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó 
khăn tại huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang 
  
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 
1993. Năm 2013, ANZ được xếp hạng là Ngân hàng bền vững nhất thế giới dựa theo chỉ số 
Dow Jones về tính bền vững - Dow Jones Sustainability Index (DJSI) lần thứ 6 trong vòng 7 
năm qua. 
 
Tổ chức SCC là một tổ chức Phi chính phủ của Anh đã hoạt động tại Việt Nam được hơn 20 
năm. SCC tin rằng giáo dục là con đường tốt nhất giúp trẻ em cùng gia đình thoát nghèo. 
SCC xây dựng trường học, trao tặng học bổng, cung cấp dịch vụ tham vấn xã hội, các khóa 
học đào tạo nghề và hỗ trợ các tổ chức đang giúp đỡ trẻ em khuyết tật. 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 
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Bà Bùi Hải Hà 
 
Trưởng phòng Truyền thông, ANZ Việt Nam 
Điện thoại: +844-3938 6901 – Máy lẻ: 2850 
Fax: +844-3938 6930  
Di động: +84 982 654 316    
Email: haiha.bui@anz.com  
Website: anz.com/vietnam 
 

 
Bà Phan Thị Phương Trúc 
 
Quản lý dự án, Tổ chức phi chính phủ SCC 
Điện thoại: +848 3930 3502 
Di động: +84 914 351 514 
Email: truc@saigonchildren.com 
Website: www.saigonchildren.com 
   

 
 
Thông tin dành cho Ban biên tập: 
 
Dự án 3E: Giáo dục.Bồi dưỡng.Hướng nghiệp 
 

• Mục tiêu của dự án: Tạo điều kiện tiếp cận với giáo dục chất lượng cao theo cách 
bền vững 

 
• Các hoạt động chính: 
 

� Xây dựng trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông và trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật  

� Nâng cấp trang thiết bị và cơ sở vật chất nhằm nâng cao kinh nghiệm, chất lượng 
giảng dạy và học tập, đặc biệt tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ 
thông 

� Trao tặng các suất học bổng và tổ chức các chương trình hỗ trợ như chương trình 
hướng nghiệp và các khóa đào tạo kĩ năng sống dành cho trẻ em và thanh thiếu 
niên 

� Hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý  dự án cho cán bộ, người dân địa phương tham gia 
vào chương trình này. 

 


