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Thông cáo báo chí  

Để đưa tin, ngày 20 tháng 07 năm 2012 
 

Ngân hàng ANZ Việt Nam khởi động thử thách 10.000 bước mỗi 
ngày vì cộng đồng 

 
 
Hôm nay, gần 300 lãnh đạo và nhân viên ngân hàng ANZ Việt Nam đã cùng khởi động 
chương trình ‘10.000 bước mỗi ngày vì cộng đồng’. Ngân hàng ANZ sẽ đóng góp vào quỹ 
dành cho các dự án xã hội về môi trường và giáo dục đào tạo một khoản tiền tương 
đương Bốn Triệu Đồng cho mỗi nhân viên vượt qua thử thách 10.000 bước mỗi ngày.  
 
Ông Tareq Muhmood, Tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết: “Đây là lần đầu 
tiên các văn phòng và chi nhánh của ANZ Việt Nam cùng tham gia hoạt động ý nghĩa 
này. Chương trình không chỉ giúp nâng cao sức khỏe của mỗi người tham gia mà còn có 
thể giúp đỡ cộng đồng. 
 
“Chúng tôi cam kết hỗ trợ những dự án xã hội giúp đỡ cộng đồng ở nơi mà chúng tôi hoạt 
động kinh doanh và chương trình này là một trong những phương thức rất thú vị và sáng 
tạo để thực hiện điều này” Ông Tareq Muhmood chia sẻ thêm. 
 
Chương trình ‘10.000 bước mỗi ngày vì cộng đồng’ sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 10 
năm 2012. Nhân viên tham gia còn được khuyến khích gây quỹ từ bạn bè và người thân. 
Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được Ủy Ban Trách Nhiệm Xã Hội ANZ sử dụng triển 
khai các dự án phát triển xã hội giúp đỡ cộng đồng. 
 
Thông qua Ủy Ban Trách Nhiệm Xã Hội ANZ Việt Nam, tháng 5 vừa qua, ngân hàng đã 
chính thức triển khai dự án Đào tạo quản lý tài chính cá nhân MoneyMinded cho sinh viên 
trường đại học FPT.  Mục tiêu chính của chương trình là nâng cao hiểu biết và cải thiện 
khả năng quản lý tài chính cá nhân cơ bản của giới trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh 
viên nhằm hướng đến một xã hội thịnh vượng hơn.  
 
ANZ Việt Nam là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam 
từ năm 1993. Với 10 điểm giao dịch tại Việt nam, hiện nay ANZ cung cấp đầy đủ các dịch 
vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng thương mại (phục vụ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ) và ngân hàng bán buôn.  
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