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ANZ triển khai chương trình Đào tạo cộng đồng Quản
lý tài chính cá nhân -MoneyMinded Vietnam
ANZ Việt Nam hôm nay chính thức thông báo về việc triển khai Chương trình Đào tạo Cộng
đồng: Quản lý Tài chính Cá nhân – MoneyMinded Vietnam năm 2012.
MoneyMinded là chương trình đào tạo về quản lý tài chính cá nhân do tập đoàn ngân hàng ANZ
thực hiện từ năm 2004 tại Úc với mục đích hỗ trợ nhân viên của ngân hàng cũng như cộng
đồng nói chung nâng cao hiểu biết và cải thiện các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cơ bản
để có thể tự tin hơn trong cuộc sống.
Đến nay, chương trình đã được triển khai ở một số quốc gia như: Úc, New Zealand, Fiji, Hong
Kong. Trong năm 2012, ANZ dự định triển khai chương trình MoneyMinded tại Indonesia, Đông
Timor, Ấn Độ và Việt Nam.
Chương trình Đào tạo Cộng đồng MoneyMinded Vietnam được thiết kế riêng cho giới trẻ, đặc
biệt là các bạn học sinh, sinh viên sẽ được thực hiện thí điểm cho 200 sinh viên đại học FPT
trong năm 2012.
Giáo trình của MoneyMinded Việt Nam sẽ sử dụng những tình huống thật trong cuộc sống như
làm cách nào để tiết kiệm để đủ chi tiêu cho đến ngày được nhận lương/trợ cấp từ gia đình hay
làm thế nào để lên kế hoạch cho tương lai.
Ông Tareq Muhmood, tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thực hiện
chương trình MoneyMinded tại Việt Nam vì ANZ muốn giúp đỡ cộng đồng, nhất là các bạn trẻ,
với mong muốn tạo nên một sự khác biệt tích cực và lâu dài trong việc quản lý tài chính của
mỗi cá nhân,.
“Tôi hoàn toàn tự tin rằng sự hợp tác giữa ANZ và FPT sẽ là sự khởi đầu thành công để từ đó
chúng tôi có thể tiếp tục mở rộng chương trình đến với nhóm đối tượng rộng lớn hơn và tạo
được nhiều ảnh hưởng hơn tới toàn cộng đồng trong những năm tới,” ông Muhmood nói thêm.
Các khóa học sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2012 tại Hà Nội và TP Hồ Chí
Minh.
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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