
Trường Đại học ngoại Thương
ViỆn Kinh TẾ VÀ Thương Mại QUỐc TẾ

 
 XUấT bản 2016

người Thực hiỆn:
ĐÀo ngọc TiẾn

ngUyễn Minh Phương
ngUyễn Phương Linh

hÀ nội, ViỆT naM

Báo c áo về tác động của
chươ ng trình MoneyMinded tại vie tnaM



hình1: Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình 3
hình 2: Trả lời cho câu hỏi “ai chịu trách nhiệm ra 

quyết định chi tiêu trong gia đình bạn?” 4
hình 3: Trả lời cho câu hỏi “Thu nhập của gia đình 

bạn có ổn định không? “ 4
hình 4: Trả lời cho câu hỏi “bạn có thể duy trì cuộc 

sống trong bao lâu mà không phải vay tiền 
hoặc chuyển nhà?” 4

hình 5: Trả lời cho câu hỏi “các thành viên trong gia 
đình có thường xuyên vay tiền bạn không?” 
và “bạn có thường xuyên vay tiền người thân 
trong gia đình không?” 4

hình 6: Trả lời câu hỏi về “Mức độ sẵn sàng
 chịu rủi ro” 5
hình 7: Quản lí chi tiêu 6
hình 8: hành vi tiết kiệm 8
hình 9: Quản lý tiền hằng ngày sau khi tham gia 

MoneyMinded 8
hình 10:     Lên kế hoạch cho tương lai 10
hình 11: Truyền đạt những bài học từ
 MoneyMinded cho người khác 10
hình 12: cải thiện sự tự tin và gắn kết với
 cộng đồng 12

bảng 1: các mô đun và chủ đề của chương trình 
MoneyMinded 2

bảng 2: Đặc điểm của những người tham gia 
MoneyMinded vào năm 2014 3

bảng 3: Thay đổi về lượng tiền tiết kiệm hàng tháng
 sau khi tham gia MoneyMinded 6
bảng 4: Thay đổi về khả năng chi trả chi phí sinh hoạt và 

các hóa đơn 9
bảng 5: Thay đổi về khả năng giữ tiền đến ngày nhận 

lương tiếp theo 9
bảng 6: Thay đổi về khả năng lên kế hoạch tài chính 9
bảng7: những tác động xã hội của chương trình 

MoneyMinded 10

danh Mục Bảng Biểu

1. Tổng quan mức độ hiểu biết về tài chính tại  
     Việt nam 2
2. Tổng quan về những người tham gia 3
3. Phương pháp nghiên cứu 5
4. Tác động của chương trình Moneyminded 6

4.1. hành vi tiết kiệm 6
4.2. Quản lý tiền hằng ngày 8
4.3. Lên kế hoạch cho tương lai 9
4.4. Tác động xã hội 10

5. Kết luận 14

Mục Lục và Bảng Biểu danh Mục Biểu đồ



1

LỜI MỞ ĐẦU
Tôi rất hân hạnh được giới thiệu bản Báo cáo về Tác động của chương trình đào tạo cộng đồng quản lý tài chính cá nhân 
MoneyMinded này tại Việt Nam. 

Hơn một thập kỉ trở lại đây, chương trình nâng cao hiểu biết về quản lý tài chính cá nhân MoneyMinded của ngân hàng ANZ 
đã giúp cho rất nhiều người phát triển kĩ năng, kiến thức và sự tự tin trong việc quản lý tài chính cá nhân. Những điều này rất 
quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hiện đại.

Từ năm 2003, chương trình MoneyMinded đã đến được với hơn 360.000 người tại Úc, New Zealand và khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương.

Chương trình được chạy thử nghiệm tại Việt Nam vào năm 2012. Kể từ đó, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức đối tác cộng 
đồng và nhân viên ANZ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, MoneyMinded đã tiếp cận tới hơn 1.400 
người. Chương trình được những cố vấn viên MoneyMinded được đào tạo và cấp phép truyền đạt trực tiếp đến những cá 
nhân gặp khó khăn về tài chính. 

Những kết quả từ cuộc khảo sát đánh giá về tác động của chương trình được tiến hành bởi Viện Kinh tế và Thương mại quốc 
tế, trường Đại học Ngoại thương Việt Nam cho thấy MoneyMinded đã cải thiện khả năng tiết kiệm và củng cố sự tự tin về 
quản lý tài chính của những người tham gia. Phần lớn những người tham gia cũng cho biết họ cảm thấy hài lòng hơn với 
cuộc sống nói chung sau khi tham dự chương trình. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những học viên MoneyMinded đã tham gia vào nghiên cứu này, cũng như các tổ chức đối tác 
chương trình MoneyMinded của chúng tôi, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, trường Đại học FPT và trường Đại học Ngoại thương 
đã và đang hỗ trợ chương trình. 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nhân viên ANZ và các tổ chức đối tác đã thay mặt cho ANZ triển khai 
chương trình đào tạo quản lý tài chính cá nhân MoneyMinded. Những cống hiến của các bạn cùng với các tổ chức đối tác đã 
tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người tham gia chương trình được nhắc đến trong báo cáo này.

Ngân hàng ANZ Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư duy trì chương trình MoneyMinded trong thời gian tới. Chúng tôi hướng tới mục 
tiêu hỗ trợ được nhiều người hơn nữa trong cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và giúp họ cải thiện cuộc sống thông qua 
việc nâng cao những kĩ năng quản lý tài chính cá nhân.

Trân trọng,

Dennis Hussey
Tổng giám đốc anZ Việt nam
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1. TỔNG QUAN MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, các dịch vụ tài chính tại Việt Nam 
đã phát triển cả về số lượng, chất lượng và sự đa dạng để 
đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng. Tuy nhiên, với dân số 
trên 90 triệu người, trong đó 60 triệu người sống ở các vùng 
nông thôn thì mức độ hiểu biết về tài chính tại Việt Nam 
đang bị tụt hậu so với sự phát triển của các dịch vụ tài chính. 

Hiện nay, hầu hết các chương trình đào tạo về tài chính tại 
các trường phổ thông và đại học đều mang đậm tính học 
thuật. Chính vì vậy, rất nhiều người – đặc biệt những người 
sống ở các vùng nông thôn – chưa có cơ hội được học 
những kĩ năng thực tế về quản lý tài chính cá nhân.  

MoneyMinded – chương trình đào tạo cộng đồng về quản 
lý tài chính cá nhân của ANZ – có mục tiêu xây dựng kĩ năng, 
sự tự tin và hiểu biết của những người tham gia thông qua 
những cách thức sáng tạo để truyền đạt những phương 
pháp quản lý tiền hiệu quả. 

Chương trình MoneyMinded được phát triển bởi ANZ tại 
Úc từ năm 2003. MoneyMinded đã trở thành chương trình 
đào tạo cộng đồng về quản lý tài chính được áp dụng rộng 
rãi nhất ở Úc dành cho những người trưởng thành. Từ năm 
2010, chương trình đã được xây dựng cho phù hợp vàtriển 
khai tại các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Hơn 360.000 người tại Úc, New Zealand và trên toàn khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương đã được tiếp cận chương trình giáo 
dục tài chính MoneyMinded kể từ năm 2003. 

Tại Việt Nam, chương trình đã được truyền tải đến hơn 1.400 
người tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang và 
Huế kể từ lần đầu tiên được triển khai vào năm 2012.

Đây là bản báo cáo đánh giá tác động của chương trình 
MoneyMinded được thực hiên lần thứ hai xuất bản năm 
2016. Bản báo cáo này cập nhật về mức độ hiệu quả của 
chương trình đối với cộng đồng và đặc điểm chung của 
những người đã tham gia chương trình vào năm 2014 và 
thực hiện khảo sát đánh giá tác động vào năm 2015.

QUá Trình Tổ chức Khóa học MoneyMinded Tại 
ViỆT naM 

Chương trình MoneyMinded tại Việt Nam bao gồm những 
nội dung giáo dục về tài chính cá nhân được thiết kế phù 
hợp với nhu cầu của các cá nhân và tập thể khác nhau. 
Chương trình rất linh hoạt, giúp cố vấn viên có thể điều 
chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của những người tham gia. 

Chương trình có các hoạt động và hướng dẫn cho những cố 
vấn viên cũng như cung cấp các công cụ giảng dạy nhằm 
hỗ trợ cho việc học của những người tham gia. Một trong 
những lý do khiến chương trình thành công tại Việt Nam và 
khu vục Châu Á Thái Bình Dương là khả năng có thể được 
thiết kế và điều chỉnh cho phù hợp với các yếu tố văn hóa, xã 
hội và ngôn ngữ khác nhau. 

Năm 2014, ANZ đã thiết lập quan hệ hợp tác với Tổ chức trẻ 
em Rồng Xanh; trường Đại học FPT và Viện Kinh tế và Thương 
mại quốc tế (trường Đại học Ngoại thương) để mang chương 
trình MoneyMinded đến với cộng đồng rộng lớn hơn. Các 
cán bộ, nhân viên của các tổ chức này đã được đào tạo và ủy 
nhiệm thay mặt cho ANZ truyền tải chương trình. Bảng 1 liệt 

kê 6 mô đun của chương trình MoneyMinded Việt Nam đã 
được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và 
tập thể tại đây. 

bảng 1: các Mô ĐUn VÀ chủ Đề của chương Trình 
MoneyMinded

Mô đun Tiêu đề

Quản lý 
tiền

Các quyết định tài chính trong gia đình

Sự khác biệt giữa Nhu cầu và Mong muốn

Thiết lập ưu tiên trong chi tiêu

Ngân sách là gì và lợi ích của ngân sách?

Lập kế 
hoạch cho 
tương lai

Mục tiêu và lợi ích của mục tiêu

Thiết lập những mục tiêu tài chính

Lợi ích của việc thiết lập mục tiêu tài 
chính và lập ngân sách

Vai trò của 
ngân hàng

Tầm quan trọng của việc bảo mật mã PIN

ATM và tài khoản ngân hàng

Lợi ích của thói quen tiết kiệm

Thẻ tín 
dụng và 
những rủi 
ro đi kèm

Thẻ tín dụng hoạt động như thế nào

Ảnh hưởng của phí thanh toán tối thiểu 
thẻ tín dụng

Các loại thẻ tín dụng

Tín dụng tốt và xấu

cho vay 
nặng lãi và 
những cái 
bẫy

Sự khác biệt giữa cho vay nặng lãi và 
những nguồn vay khác

Trợ cấp đi kèm và không đi kèm bảo hiểm

Rủi ro tài chính từ vay nợ của người thân 

Sự kiên định Nói “không” mà không gây phản cảm

Những thuật ngữ sau được dùng trong bản báo cáo này:

•	 ‘Cố vấn viên MoneyMinded’ đề cập đến những nhân viên 
ANZ đã hoàn thành và tốt nghiệp khóa đào tạo dành 
cho cố vấn viên chương trình MoneyMinded và đưa 
MoneyMinded đến với cộng đồng.

•	 ‘Người tham gia MoneyMinded’ là những người tham dự 
khóa học MoneyMinded được thực hiện bởi những cố vấn 
viên MoneyMinded.

•	 ‘Người trả lời’ là những người tham gia chương trình 
MoneyMinded và đã hoàn thành khảo sát đánh giá.
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2. TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Năm 2014, trong số 130 người tham gia chương trình, có 
81 người tham dự cuộc khảo sát đánh giá tác động. Nhóm 
người tham gia này là những người được bảo trợ bởi Tổ 
chức Trẻ em Rồng xanh – một tổ chức đối tác chương trình 
MoneyMinded của ANZ. Bảng 2 trình bày đặc điểm của 
những người tham gia.  

bảng 2: Đặc ĐiểM của những người ThaM gia 
MoneyMinded năM 2014

Đặc điểm Tỷ lệ

Tuổi 16-20 16,0%

21-40 22,1%

41-50 7,4%

51-60 25,0%

61-65 7,4%

65+ 22,1%

giới tính Nam 39,5%

Nữ 60,5%

Tình trạng hôn 
nhân  

Độc thân 29,7%

Kết hôn 44,6%

Đã kết hôn nhưng 
sống một mình 

25,7%

chi phí 
sinh hoạt

Chia sẻ với 2 người 
trở lên

41,8%

Chia sẻ với 1 người 28,5%

Chi trả một mình 29,7%

nghề nghiệp Tự doanh 23,4%

Làm thuê 29,4%

Đang tìm việc 2,4%

Thất nghiệp 20,1%

Khác 24,7%

Những người tham gia đều sống và làm việc ở những vùng 
ngoại thành quanh khu vực Hà Nội. Họ hầu hết là những 
người đi làm thuê, sống cùng gia đình và đóng góp vào 
ngân sách chi tiêu của gia đình.

Hình 1 cho thấy khoản tiền trung bình hàng tháng chi tiêu 
cho mỗi hộ gia đình vào khoảng 4,9 triệu đồng. Đặc biệt, 

16% số người trả lời cho biết thu nhập hàng tháng của gia 
đình họ dưới 1 triệu đồng. 

hình 1. Tổng ThU nhậP hÀng Tháng của gia Đình

65% những người tham gia chịu trách nhiệm hoàn toàn về 
những quyết định tài chính của gia đình, trong khi đó 25% 
đưa ra quyết định cùng với các thành viên khác và 10% 
người tham gia phụ thuộc vào thành viên khác trong gia 
đình khi đưa ra các quyết định tài chính. 

 “TôI pHảI CHI Trả TấT Cả CáC kHoảN CHo 

GIA ĐìNH VớI MỘT NGâN sáCH eo Hẹp. ĐIỀU 

NÀy rấT kHó NHƯNG TôI kHôNG Có LựA 

CHọN NÀo kHáC. sAU kHI THAM GIA CHƯơNG 

TrìNH, TôI Đã LÀM ĐƯợC MÀ kHôNG pHảI 

VAy MƯợN AI” 

- MỘT NGƯỜI THAM GIA MoNeyMINded. 

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Dưới 1 triệu

Từ 1 triệu đến 3 triệu

Từ 6 triệu đến 10 triệu

Từ 3 triệu đến 6 triệu
Từ 10 triệu đến 20 triệu
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Ngoài việc chịu trách nhiệm về các quyệt định tài chính 
hằng ngày trong gia đình, những người trả lời còn cho biết: 

•	 65,4% chưa bao giờ bị thành viên khác trong gia đình 
mượn tiền. 

•	 18,5% thỉnh thoảng bị mượn tiền.

•	 58,3% có mượn tiền của thành viên khác trong gia đình.

•	 25,9% thỉnh thoảng mượn tiền của thành viên khác trong 
gia đình.

•	 67,9% có những khoản chi tiêu ngoài dự định trong vòng 
12 tháng trở lại đây.

 “TôI pHảI Trả GẦN 100 TrIỆU ĐồNG ĐỂ CHỮA 

BỆNH CHo CHồNG TôI. TrƯớC Đây TôI Đã 

pHảI VAy MƯợN TIỀN ĐỂ CHI Trả - TôI kHôNG 

Có CáCH NÀo kHáC.” 

- MỘT NGƯỜI THAM GIA MoNeyMINded 

hình 5. Trả Lời cho câU hỏi “các ThÀnh Viên Trong 
gia Đình có Thường XUyên Vay Tiền bạn Không?” VÀ 
“bạn có Thường XUyên Vay Tiền người Thân Trong 

gia Đình Không?”

các ThÀnh Viên Trong gia Đình có Thường XUyên 
hỏi Vay Tiền bạn?

25,9

8,6%

7,5%

18,5%

65,4%

13,5

60,6

hình 2. Trả Lời cho câU hỏi “ai chịU Trách nhiỆM 
Đưa ra QUyẾT Định chi TiêU Trong gia Đình bạn?”

Hình 3 cho thấy chỉ có 43% những người trả lời cho biết thu 
nhập của gia đình mình ổn định và 53% cho rằng thu nhập 
của gia đình mình không ổn định.  

hình 3. Trả Lời cho câU hỏi “ThU nhậP của gia Đình 
bạn có ổn Định Không? ”

60,6% những người được hỏi cho biết trong trường hợp thu 
nhập của họ bị mất đi họ sẽ phải đi vay tiền hoặc chuyển 
đến nơi ở phù hợp hơn trong vòng 1 tháng. Chỉ có 13,5% 
số người trả lời có thể duy trì mức sống hiện tại trong vòng 
hơn 3 tháng.  

hình 4. Trả Lời cho câU hỏi “bạn có Thể dUy Trì 
cUộc SỐng Trong bao LâU MÀ Không Phải Vay Tiền 
hoặc chUyển nhÀ?”

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Đơn vị: phần trăm số người trả lờiĐơn vị: phần trăm số người trả lời

người khác 1,2

17,3

Không biết 3,7

Không biết

vợ/chồng bạn 8,6

7,4

đúng 43,2

1 tháng và 
dưới 3 tháng

Bạn và vợ/chồng bạn

Bạn 65,5

Bạn và thành viên 
khác trong gia đình

Không đúng 53,1

Ít nhất 3 tháng

Chưa bao giờ Khá thường xuyên

Thỉnh thoảng Rất thường xuyên
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hình 6. Trả Lời câU hỏi Về “Mức Độ Sẵn SÀng chịU 
rủi ro” 

5,9%

9,9%

25,9%

25,9% 43,2%

18,5%

58,3%

6,2%
6,2%

Phần lớn những người tham gia không sử dụng sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng, và chỉ 10% sử dụng tài khoản giao dịch.  

Tình trạng sử dụng các sản phẩm tài chính ngân hàng phản 
ánh đặc điểm sợ rủi ro của phần lớn những người tham gia 
chương trình. Khi được hỏi về mức độ sẵn sàng chịu rủi ro 
khi đầu tư thì chỉ có gần 13% người trả lời cho biết họ sẵn 
sàng chịu rủi ro, trong khi đó 43% không sẵn sàng (Hình 6).

“NHâN VIêN CủA TỔ CHỨC BLUe drAGoN 

HƯớNG dẫN CHo TôI MỞ TÀI kHoảN NGâN 

HÀNG ĐỂ NHậN TIỀN Trợ GIúp BỞI Vì TôI 

sốNG Ở HảI pHòNG VÀ kHôNG THỂ LêN HÀ 

NỘI THƯỜNG xUyêN ĐỂ NHậN TIỀN ĐƯợC.” 

- MỘT NGƯỜI THAM GIA MoNeyMINded

3. pHƯơNG pHáp NGHIêN CỨU

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá những thay 
đổi nhận thức về tài chính, hành vi và mức độ hài lòng với 
cuộc sống của những người tham gia sau khi họ tham dự 
chương trình MoneyMinded.

Phương pháp thu thập dữ liệu của báo cáo này thống 
nhất với các báo cáo đánh giá tác động của chương trình 
MoneyMinded tại các quốc gia khác nơi ANZ hoạt động. 

Bảng câu hỏi trên giấy được dịch ra tiếng Việt, và các cuộc 
phỏng vấn trực tiếp cũng được tiến hành bằng tiếng Việt. 
Quá trình phỏng vấn bao gồm những cuộc thảo luận sâu 
nhằm tìm hiểu rõ từng hoàn cảnh, để đảm bảo rằng những 
thông tin thu thập được cung cấp một cái nhìn toàn diện 
về những tác động của MoneyMinded tới đời sống của 
những người tham gia.

bạn có Thường XUyên hỏi Vay Tiền các ThÀnh Viên 
Khác Trong gia Đình

Đơn vị: phần trăm số người trả lời Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Chưa bao giờ Rất không sẵn sàng Rất sẵn sàng
Không sẵn sàng Sẵn sàng
Không biết

Khá thường xuyên

Thỉnh thoảng Rất thường xuyên
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4. TáC ĐỘNG CủA CHƯơNG 
TrìNH MoNeyMINded

4.1. hÀnh Vi TiẾT KiỆM

Nhìn chung, những người tham gia thấy rằng chương trình 
MoneyMinded giúp nâng cao thói quen tiết kiệm của họ. 
Những số liệu dưới đây cho thấy những thay đổi trong thói 
quen tiết kiệm của những người trả lời bao gồm cách thức 
tiết kiệm, phương pháp tiết kiệm và lượng tiền tiết kiệm 
thường xuyên. 

Trong hình 7, những người tham gia trả lời được hỏi về việc 
theo dõi chi tiêu. Trước khi tham gia MoneyMinded, chỉ có 
10% số người trả lời có ghi chép lại những khoản chi tiêu 
nhưng sau chương trình, tỷ lệ này tăng gấp đôi lên 21%. 

Gần hai phần ba số người trả lời cho biết rằng cho dù họ 
không ghi lại chi tiêu thì họ vẫn nắm được chính xác số tiền 
chi tiêu mỗi ngày. Con số này đã tăng từ 45% lên 61% sau 
chương trình.

hình 7:  QUản Lí chi TiêU

Chương trình MoneyMinded có tác động tích cực đến hành 
vi tiết kiệm của những người tham gia và trong một số 
trường hợp đã đóng góp cho việc xây dựng thói quen tiết 
kiệm lâu dài. 

Bảng 3 mô tả chi tiết sự thay đổi về lượng tiền tiết kiệm của 
những người trả lời. Trước khi tham gia MoneyMinded, đa 
số những người trả lời cho biết họ tiết kiệm được ít hơn 
200.000 đồng mỗi tháng. Sau chương trình, hơn 60% đã tiết 
kiệm được trên 200.000 đồng mỗi tháng. 

Số người trả lời tiết kiệm được trên 800.000 đồng và 
1.000.000 đồng đã lần lượt tăng thêm 8% và 13%.  

bảng 3: Thay Đổi Về Lượng Tiền TiẾT KiỆM hÀng 
Tháng SaU Khi ThaM gia MoneyMinded

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Trước 
Money-
Minded

Sau 
Money-
Minded

Thay 
đổi

dưới Vnd 
200.000  

64,9 36,2 -28,7

Từ Vnd 200.000 
đến dưới Vnd 
400.000

11,7 17,4 5,7

Từ Vnd 400.000 
đến dưới Vnd 
600.000

5,2 8,8 3,6

Từ Vnd 600.000 
đến dưới Vnd 
800.000

3,9 2,9 -1,0

Từ Vnd 800.000 
đến dưới Vnd 
1.000.000

5,2 13,0 7,8

Trên Vnd 
1.000.000

9,1 21,7 12,6

Đơn vị: phần trăm số người trả lờiĐơn vị: phần trăm số người trả lời

Tôi ghi chép lại chi 
tiêu để theo dõi

Mặc dù không ghi 
chép lại, nhưng tôi 
vẫn chú ý đến chi 

tiêu của mình

Tôi không hề để 
ý đến việc chi tiêu  

của mình

Sau
Trước

Tôi thỉnh thoảng 
có quan tâm đến 
chi phí sinh hoạt

21,3

61,3

45

10

7,7

20

25

9,7
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“ Tô I LU ô N C H I T r ả T I Ề N s I N H H oẠT H ằ N G N G Ày Bằ N G s ố T I Ề N k I Ế M ĐƯợ C 

T ừ V I Ệ C Bá N r AU T r ê N pH ố. N H Ữ N G N G Ày M Ay M ắ N , B ỮA ă N CủA Tô I Có 

T H ị T, Cò N N G Ày k H ô N G M Ay M ắ N T H ì C H ỉ Có r AU T H ô I . N H Ư N G Tô I LU ô N 

LU ô N Đ Ể dÀ N H s ố T I Ề N k I Ế M ĐƯợ C T ừ Cô N G V I Ệ C L À M T H ê M .” 

-  M ỘT N G ƯỜ I T H A M G I A M o N e yM I N d e d



8

“TrƯớC kHI THAM GIA CHƯơNG TrìNH 

MoNeyMINded, TôI NGHĩ rằNG TIẾT kIỆM 

10.000 ĐồNG LÀ kHôNG ĐáNG. TUy NHIêN, 

Bây GIỜ TôI HIỂU TẦM QUAN TrọNG CủA VIỆC 

TIẾT kIỆM – CHo dù MỘT kHoảN rấT NHỏ THì 

dẦN dẦN Nó sẽ THÀNH NHỮNG kHoảN LớN 

ĐỂ dùNG TroNG NHỮNG TrƯỜNG Hợp kHẩN 

Cấp.” 

– MỘT NGƯỜI THAM GIA MoNeyMINded

Trước khi tham gia chương trình gần 40% những người 
được hỏi cho rằng mình gặp khó khăn về tài chính và 
không có khả năng để dành tiết kiệm được. Tuy nhiên, sau 
khi tham gia MoneyMinded, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 
16%. 

Hơn nữa, số người tiết kiệm đều đặn được một khoản cố 
định đã tăng từ 24% lên 34%. 

hình 8: hÀnh Vi TiẾT KiỆM

 “TôI MUốN MUA MỘT CHIẾC xe Máy MớI, 

NHƯNG TrƯớC Đây VIỆC NÀy LÀ QUá kHó VớI 

TôI. sAU MoNeyMINded, TôI QUyẾT ĐịNH 

TIẾT kIỆM 1.000.000 ĐồNG MỗI THáNG. VÀ 

TôI Hy VọNG rằNG, sAU 3 HAy 4 NăM, TôI Có 

THỂ TIẾT kIỆM Đủ TIỀN ĐỂ MUA MỘT CHIẾC xe 

Máy.” 

– MỘT NGƯỜI THAM GIA MoNeyMINded

4.2. QUản Lý Tiền hằng ngÀy 

Việc quản lý tiền mặt và tài sản là một trong những chủ đề 
chính của chương trình MoneyMinded Việt Nam. Đặc biệt, 
chương trình đã tập trung hướng dẫn cách duy trì nguồn 
tài chính cho đến ngày nhận lương tiếp theo, cách thanh 
toán các hóa đơn đúng hạn và tăng sự tự tin khi nói “không” 
đối với việc các thành viên gia đình hỏi vay mượn tiền mà 
mình không thể cho vay. 

Những người tham gia nhận thấy MoneyMinded đã giúp 
họ phát triển kỹ năng quản lý tiền. Hình 9 cho thấy sau 
chương trình, gần hai phần ba số người trả lời cho rằng họ 
quản lý tiền khoa học hơn, con số này trước khi tham gia 
chương trình là dưới 50%. 

Sau chương trình MoneyMinded, những người tham gia 
cho biết họ nắm kĩ hơn về các khoản chi tiêu hàng ngày và 
cảm thấy có động lực để tiết kiệm hơn.

hình 9. QUản Lý Tiền hằng ngÀy SaU MoneyMinded

Không thể 
tiết kiệm

Tôi biết được mình 
cần chi tiêu bao 

nhiêu cho sinh hoạt 
hàng ngày

Tiết kiệm phần 
tiền lẻ khi có thể

Tôi là 1 người hay tiết 
kiệm hơn là 1 người 

hay chi tiêu

Tiết kiệm đều đặn 
phần còn lại sau 

khi đã chi tiêu

Tôi quản lý tiền của 
mình 1 cách khoa 

học hơn

Một khoản 
cố định đều đặn

Sau
Trước

Sau
Trước

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

16,3

38,8

18,8

21,3

31,1

33,8

85

62

60

65,4

47,5

71,3
23,8

16,1
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MoneyMinded đã có tác động tích cực lên thói quen và kỹ 
năng quản lý tiền của những người tham gia. Bảng 4 mô tả 
những thay đổi về khả năng chi trả chi phí sinh hoạt và các 
hóa đơn của những người tham gia.    

bảng 4: Thay Đổi Về Khả năng chi Trả chi Phí Sinh 
hoạT VÀ các hóa Đơn

Đơn vị: phần trăm người trả lời 

Trước 
Money-
Minded

Sau 
Money-
Minded

Thay 
đổi

Không hề khó 
khăn 35,4 44,3 8,9

có một chút 
khó khăn 24,1 32,9 8,8

Khá khó khăn 22,8 15,2 -5,6

rất khó khăn 13,9 3,8 -10,1

cực kì khó khăn 3,8 3,8 0

Đối với những người tham gia có thu nhập không cố định, 
việc giữ tiền đến ngày nhận lương tiếp theo là rất quan 
trọng. Sau khi hoàn thành chương trình, những người tham 
gia tỏ ra hiểu hơn về cách lập ngân sách và giữ tiền đến 
ngày nhận lương tiếp theo. 

Trong bảng 5, 12% số người trả lời cho biết họ không 
còn tiền vào thời điểm cuối tháng trước khi tham gia 
MoneyMinded. Con số này giảm xuống còn 9,5% sau khi 
tham gia chương trình.    

bảng 5: Thay Đổi Về Khả năng giữ Tiền ĐẾn ngÀy 
nhận Lương TiẾP Theo 

Đơn vị: phần trăm người trả lời 

Trước 
Money-
Minded

Sau 
Money-
Minded

Thay đổi

Luôn luôn 34,7 39,2 4,5

Thường 
xuyên 14,7 18,9 4,2

Thỉnh 
thoảng 18,6 16,2 -2,4

Đôi khi 20 16,2 -3,8

Không bao 
giờ 12 9,5 -2,5

4.3. Lên KẾ hoạch cho Tương Lai

‘Lên kế hoạch cho tương lai’ thảo luận những chủ đề như 
đặt mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn, kiểm soát chi 
tiêu, ra quyết định tài chính, giải quyết những vấn đề về tài 
chính, những chi tiêu ngoài dự kiến và thực hành tiết kiệm 
lâu dài.

Trước khi tham gia chương trình, chỉ có 18% số người trả lời 
cho rằng họ có thể lên kế hoạch cho thời gian 1 năm hoặc 
hơn. Tuy nhiên, sau chương trình, con số này tăng lên 22%. 

Đặc biệt, số người chỉ có khả năng lên kế hoạch cho một 
hoặc hai tuần tiếp theo đã giảm từ 48% xuống còn 37%.

bảng 6: Thay Đổi Về Khả năng Lên KẾ hoạch TÀi 
chính 

Đơn vị: phần trăm người trả lời 

Trước 
Money 
Minded

Sau 
Money 
Minded

Thay 
đổi

Một tuần hoặc 
hai tuần  48 37,3 -10,7

Vài tháng 34 40,7 5,3

Một năm 4 8,5 4,5

 2-4 năm  6 1,7 -4,3

5 năm trở lên  8 11,8 3,8

Sau chương trình MoneyMinded, những người tham gia 
cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong hiểu biết về việc quản lý 
tài chính cũng như vai trò của quản lý tài chính trong cuộc 
sống.

Hình 10 cho thấy tỷ lệ người trả lời có đặt mục tiêu tài chính 
cho mười hai tháng tới đã tăng từ 32% trước chương trình 
lên 54% sau chương trình. 

Sau chương trình, 79% người được hỏi đồng ý rằng việc 
quản lý tài chính của họ hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương 
lai của họ, con số này trước chương trình là 56,3%. 

Hơn nữa, 72% những người tham gia khảo sát nhận định 
rằng họ có khả năng lên kế hoạch cho tương lai, so với mức 
42% trước chương trình.
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FigUre 10:  Lên KẾ hoạch cho Tương Lai 

4.4. Tác Động Xã hội

Mục tiêu trọng yếu của chương trình MoneyMinded Việt 
Nam là góp phần cải thiện phúc lợi chung và chất lượng 
cuộc sống của những cá nhân tham gia chương trình.

Bảng 7 nhấn mạnh vào những tác động xã hội của 
MoneyMinded và cho chúng ta thấy chương trình không 
chỉ cải thiện kỹ năng tài chính của những người tham gia 
mà còn có tác động tích cực đến nhiều mặt trong đời sống 
cá nhân của họ.

Sau MoneyMinded, 77% người được hỏi đồng ý rằng bây 
giờ họ không còn cảm thấy áp lực về tương lai như trước và 
73% cho biết họ thấy tự tin trong nhiều lĩnh vực khác của 
cuộc sống.

72% công nhận rằng họ có thể chu cấp tốt hơn cho gia 
đình sau khi tham gia MoneyMinded, và nhìn chung những 
người tham gia cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống của 
mình.

Hầu hết (xấp xỉ 80%) người trả lời đồng ý rằng 
MoneyMinded mang lại cho họ cơ hội quen biết với nhiều 
người và gắn kết hơn với cộng đồng. 

bảng 7: những Tác Động Xã hội của chương Trình 
MoneyMinded 

Đơn vị: phần trăm người trả lời 

bạn có đồng ý với những 
nhận đinh sau?

Không 
đồng ý

Trung lập Đồng ý

Tôi cảm thấy ít bị áp lực 
hơn về tương lai

8,9 13,5 77,6

Tôi thấy tự tin trong những 
lĩnh vực khác của cuộc 
sống 

4,4 22,1 73,5

Tôi thấy tôi có thể chu cấp 
tốt hơn cho gia đình

7,5 20,9 71,6

MoneyMinded cho tôi cơ 
hội gặp nhiều người mới

7,3 13,2 79,5

Tôi học được rất nhiều từ 
những người tham gia 
MoneyMinded

8,8 10,3 80,9

MoneyMinded giúp tôi 
thấy mình gắn kết hơn với 
cộng đồng

8,8 7,4 83,8

Cuối cùng, tầm ảnh hưởng của MoneyMinded đã vượt qua 
ranh giới của những người tham gia để đến với gia đình và 
bạn bè của họ. 

Như được thể hiện trong hình 11, 88% người trả lời đã 
khuyến khích các thành viên gia đình mình tiết kiệm sau khi 
tham chương trình và 91% đã chia sẻ những gì họ học được 
với gia đình và bạn bè. 

hình 11. TrUyền ĐạT những bÀi học Từ 
MoneyMinded cho người Khác

Sau
Trước

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Tôi có thể đối mặt với 
những khoản chi ngoài 

dự kiến

Khuyến khích 
những thành 

viên trong gia 
đình tiết kiệm

Chia sẽ những gì 
bạn học được với 

người khác

Tôi tin rằng cách mà 
tôi quản lý tài chính sẽ 
ảnh hưởng đến tương 

lai của tôi

Tôi đề ra những mục 
tiêu tài chính dài hạn 

hơn và nỗ lực để thực 
hiện chúng

Tôi có mục tiêu tài 
chính để thực hiện 
trong 12 tháng tới

58,4

37,2

78,8

56,3

54,3

40,7

54,4

32,1

91,4

87,7
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“ sAU M o N e yM I N d e d Tô I Có N H Ữ N G k I Ế N T H ỨC VÀ H I Ể U B I Ế T Cơ Bả N V Ề TÀ I 
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N Ướ C V ỉ A H è . Bây G I Ờ Tô I T H ấy M ì N H G ắ N k Ế T H ơ N Vớ I M ọ I N G ƯỜ I .” 

-  M ỘT N G ƯỜ I T H A M G I A M o N e yM I N d e d
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81% số người trả lời tin rằng họ đã học được rất nhiều từ 
những người cùng tham gia chương trình. 84% cảm thấy 
gắn kết hơn với cộng đồng.

hình 12. cải ThiỆn Sự Tự Tin VÀ gắn KẾT Với cộng 
Đồng

Những người tham gia khẳng định MoneyMinded có tác 
động tích cực tới hạnh phúc và cuộc sống của họ. Trên 
thang điểm từ 1 đến 10 để đánh giá mức độ hài lòng với 
cuộc sống thì mức điểm trung bình tăng từ 5 lên 7 điểm 
sau MoneyMinded – tăng gần 30%. 

Đơn vị: phần trăm số người trả lời

Đồng ý
Trung lập

Không đồng ý

MoneyMinded giúp 
tôi gắn kết hơn với 

cộng đồng

Sau MoneyMinded, 
tôi thấy tự tin hơn 

trong những lĩnh vực 
khác  của cộng đồng

Từ khi tham gia 
MoneyMinded, tôi 

thấy ít bị áp lực hơn 
về tương lai

Tôi học hỏi được 
rất nhiều từ những 

thành viên tham gia 
MoneyMinded

83,8

8,8

8,8

80,9
10,3

73,5

77,6

22,1

13,5
8,9

4,4

7,4
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5. KẾT LUận

Kết quả nghiên cứu trình bày trong báo cáo này cho thấy 
MoneyMinded tiếp tục mang lại những tác động tích cực 
tại Việt Nam kể từ lần đầu tiên được triển khai vào năm 
2012. 

Chương trình MoneyMinded đã giúp cải thiện kĩ năng quản 
lý tiền, xây dựng khả năng lên kế hoạch tài chính cho dài 
hạn và nâng cao mức độ hài lòng với cuộc sống của những 
người tham gia. 

Tóm tắt về những tác động của chương trình:

•	 Chương trình MoneyMinded đã nâng cao nhận thức và 
thay đổi thói quen tiết kiệm của những người tham gia. 
Sau chương trình, phần lớn những người tham gia đã 
hiểu được rằng cho dù có mức thu nhập khiêm tốn thì 
họ vẫn có thể tiết kiệm tiền cho tương lai của mình.  

•	 Chương trình MoneyMinded đã cải thiện khả năng quản 
lý tiền của những người tham gia. Hầu hết những người 
sau khi tham gia chương trình không hoặc rất ít khi gặp 
khó khăn trong việc chi trả các hóa đơn đúng hạn, và họ 
vẫn giữ được tiền cho đến ngày nhận lương tiếp theo.

•	 MoneyMinded đã giúp nâng cao khả năng lên kế hoạch 
tài chính. Sau chương trình, những người tham gia đã 
có thể lên kế hoạch cho khoảng thời gian dài hơn, nhiều 
người có thể lên kế hoạch cho nhiều tháng tiếp theo. 

Nhìn chung, chương trình đào tạo cộng đồng quản lý tài 
chính cá nhân MoneyMinded giúp người tham gia cảm 
thấy hài lòng hơn với cuộc sống của mình. Đặc biệt, ảnh 
hưởng của MoneyMinded đã vượt ra ngoài phạm vi những 
người tham gia. Hầu hết đều khẳng định sẽ khuyến khích 
các thành viên trong gia đình mình tiết kiệm và chia sẻ 
những điều họ học được từ chương trình cho bạn bè và 
người thân.
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