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NHÂN VIÊN ANZ THAM GIA DỰ ÁN  
GIÚP PHỤ NỮ NÔNG THÔN VIỆT NAM LÀM KINH TẾ 
 
Ba mươi hai tình nguyện viên là các nhân viên đang làm việc tại các chi nhánh của 
ngân hàng ANZ sẽ thực hiện một chuyến đi xe đạp đường trường dài hơn 400km trên 
địa hình hiểm trở dọc theo các tỉnh vùng Tây Bắc Việt nam. Đây là một trong số hàng 
loạt các hoạt động nhằm gây quỹ cho dự án hỗ trợ phụ nữ nông thôn Việt nam làm 
kinh tế. 
 
Đội ngũ tình nguyện viên gồm 32 nhân viên của ngân hàng ANZ đến từ bang New 
South Wales và bang Victoria của Úc đã gây được một khoản quỹ lên tới $160.000 đô 
la nhằm cung cấp các khóa đào tạo về kinh doanh và cấp khoản tín dụng cho 800 phụ 
nữ nông thôn sinh sống vùng Tây Bắc, giúp họ tạo dựng công việc kinh doanh, sản 
xuất trong gia đình. Dự án cộng đồng này được hỗ trợ thực hiện bởi Tổ chức Phát 
triển Phụ nữ Quốc tế (viết tắt là IWDA). 
 
Ông Shane Freeman, Tổng giám đốc điều hành nhân sự của tập đoàn ANZ cho biết 
“Mỗi tình nguyện viên của ANZ phải tự mình đi quyên góp tối thiểu 5.000 đô la cho 
dự án cộng đồng tại Việt nam và bản thân họ, mỗi người cũng đóng góp 550 đô la. 
Các tình nguyện viên ANZ của chúng tôi đã gây được quỹ với số tiền lên tới 175.000 
đô la, một con số đáng kể. Đánh giá cao những nỗ lực của từng nhân viên ANZ, ngân 
hàng ANZ cũng đã đóng góp 15.000 đô la vào quỹ này”. 
 
Liên tục trong bốn ngày liền, từ ngày 28/11/2006 đến ngày 01/12/2006, các tình 
nguyện viên ANZ sẽ thực hiện cuộc hành trình bằng xe đạp bất chấp địa hình đồi núi 
của vùng Tây Bắc Việt nam, một trong số nhiều hoạt động của đoàn trong chương 
trình “ANZ- vượt qua thử thách vì cộng đồng”. 
 
Ông Freeman cho biết “Các tình nguyện viên ANZ sẽ dành một ngày làm việc với hội 
phụ nữ tỉnh, huyện và đến thăm các gia đình của những người phụ nữ đã được hỗ trợ 
từ dự án của IWDA vừa qua. Các tình nguyện viên này có thể tham gia đan chiếu, làm 
mì, thậm chí còn trực tiếp tham gia chăn nuôi lợn”. 
 
Trước đó, dự án trợ giúp phụ nữ nông thôn Việt nam này của IWDA tưởng như phải 
dừng lại do gặp khó khăn về tài chính. Nhưng với sự trợ giúp của ngân hàng ANZ và 
các tình nguỵện viên, IWDA đã ra hạn thêm cho dự án này 12 tháng nữa.  
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Ông Freeman khẳng định “đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng tại những nơi 
chúng tôi hoạt động kinh doanh thực là một trách nhiệm quan trọng đối với chúng tôi 
và trở thành nền tảng cho các giá trị và văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng 
tôi đã lựa chọn Việt nam bởi vì đây là đất nước đang phát triển và ANZ đang ngày 
càng tăng cường nhiều mối quan hệ kinh doanh trên đất nước này. Dự án này gắn liền 
với cam kết của ANZ là nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về tài chính bằng cách 
giúp phụ nữ Việt nam có thể đưa ra những quyết định dựa trên kiến thức thực tế, 
mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng và quản lý tài chính và đồng thời cũng cung 
cấp các hình thức tín dụng ưu đãi.” 
 
Ông Freeman cho biết thêm đây là lần đầu tiên ANZ phát động chương trình “ANZ- 
Vượt qua thử thách vì cộng đồng”. Để tham gia vào chương trình này, ngân hàng 
ANZ đã tiến hành lựa chọn từ các nhân viên từ các phòng ban, ở những chức vụ, lứa 
tuổi khác nhau và số lượng thành viên nữ và nam là bằng nhau. Ngân hàng ANZ đã 
cho phép toàn bộ các thành viên được thêm 2,5 ngày phép để tham gia chương trình 
này. Theo ông Freeman thì chương trình này cũng là một hình thức xây dựng đội ngũ 
nhân viên theo cách thức đặc biệt, cũng như tạo cho từng cá nhân cơ hội khẳng định 
mình thông qua hoạt động gây qũy vì một mục đích cao cả và bản thân họ cũng trải 
qua những thử thách cả về tinh thần cũng như thể chất. Những nhân viên- tình nguyện 
viên ANZ này đã thành công trong việc khuyến khích bạn bè, gia đình và đồng nghiệp 
đạt được mục tiêu gây quỹ này- đồng thời họ cũng đã luyện tập chăm chỉ, bền bỉ để 
chuNn bị cho chuyến đi xe đạp đường trường tại Việt nam. 
 
Chương trình “AN Z- Vượt qua thử thách vì cộng đồng” được phát động từ ngày 
22/3/2006. AN Z đã mời tổ chức tên là “Mission Accomplish” làm đối tác lập kế 
hoach cho dự án này, hướng dẫn và trợ giúp nhân viên AN Z từ việc thực hiện các 
hoạt động để gây quỹ đến việc tập luyện nâng cao thể chất để tham gia vào các hoạt 
động của dự án. 
 
Bà Jordina Evins, đại diện của tổ chức “Mission Accomplish” cho biết: Với kinh 
nghiệm làm việc với nhiều công ty, tổ chức, tôi thấy rằng chương trình “AN Z- Vượt 
qua thử thách vì cộng đồng” là một sự kiện đáng nhớ và có ý nghĩa nhất đã được các 
nhân viên AN Z thực hiện thành công. N ó giúp cho các nhân viên vượt qua được biên 
giới của chính mình và mang lại cho họ sức mạnh có thể làm thay đổi được nơi mình 
làm việc, cộng đồng mình đang sinh sống và ngay cả cuộc sống của chính mình. 
 
Bà Suzette Mitchell, Giám đốc tổ chức IWDA phát biểu “Chúng tôi rất vui mừng 
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ngân hàng AN Z trong việc giúp cho phụ nữ nông 
thôn Việt nam có thể độc lập về tài chính và cải thiện đời sống của mình. Bằng cách 
giúp đỡ phụ nữ làm kinh tế- chúng tôi đã đem lại lợi ích cho gia đình của họ và toàn 
thể cộng đồng”. 
 
N hân dịp này, Đại sứ Úc tại Việt nam, ông Bill Tweddell đã tham dự bữa tối thân mật 
với đoàn tại N hà hàng Koto tại phố Văn Miếu, một địa chỉ quen thuộc của các hoạt 
động vì cộng đồng.  
 
Trên cương vị là Tổng Giám đốc ngân hàng AN Z Việt nam và cũng là người phụ nữ 
Việt nam đầu tiên nắm giữ trọng trách này tại một ngân hàng lớn của nước ngoài, bà 
Đàm Bích Thủy đã khẳng định: “AN Z không chỉ tích cực tham gia vào các hoạt động 
kinh tế mà luôn luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. AN Z Việt nam đã, đang và 
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sẽ phát huy những giá trị này và hơn thế, còn trở thành cầu nối giữa bạn bè quốc tế và  
Việt nam để họ hiểu hơn về con người Việt nam và vì vậy có các hoạt động thiết thực 
để trợ giúp cho cộng đồng”. 
 
Một vài hình ảnh về các hoạt động này: 
 

 
 

 
 
 

- Hết- 
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Ms. Nguyen Thu Huyen 
Public Relations 
ANZ Hanoi Branch 
Tel: (84-4) 825 8190, ext: 202 
Email: nguyenh11@anz.com 
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