
Mastercard cùng CARE hợp tác hỗ trợ 1.000 nữ doanh nhân 
trong bối cảnh Việt Nam tái mở cửa nền kinh tế và đất nước 

Xuất phát từ thực tế các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam, mối quan hệ đối tác này hướng tới thúc đẩy sự ổn định ngắn hạn và tăng trưởng 

dài hạn. 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 14 tháng 5 năm 2020 – Trong bối cảnh cộng đồng và các 
doanh nghiệp tại Việt Nam đang dần hoạt động trở lại sau khi hết giãn cách xã hội vì dịch bệnh 
COVID-19, Mastercard cùng Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard hợp tác với tổ chức phi chính 
phủ CARE để đem đến những hỗ trợ trực tiếp cho nữ doanh nhân – một trong những nhóm đối tượng 
thuộc tuyến đầu trong công cuộc phục hồi nền kinh tế đất nước. Sự hợp tác giữa Mastercard và CARE sẽ 
vừa cung cấp hỗ trợ tài chính lẫn tư vấn chuyên môn giúp 1.000 phụ nữ là chủ các doanh nghiệp siêu 
nhỏ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, và sau đó là tăng trưởng toàn diện, lâu dài 
và bền vững. 

Một phần của nguồn hỗ trợ sẽ được giải ngân dưới hình thức tiền cứu trợ khẩn cấp và chuyển khoản 
điện tử nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và không chính thức khởi động vận hành khi nền kinh tế mở 
cửa trở lại, đồng thời cũng giúp phụ nữ có điều kiện linh hoạt để hỗ trợ tài chính cho gia đình mình. Bên 
cạnh việc trợ giúp gần như ngay lập tức như vậy cho các nữ doanh nhân, các đối tác sẽ phối hợp cùng 
nhau để giúp các doanh nghiệp này phát triển, tạo sự ổn định và nhiều cơ hội việc làm, từ đó mang lại 
lợi ích cho cộng đồng trong tương lai.  

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt trong dài hạn, Mastercard sẽ tận dụng mạng lưới ngân hàng và doanh 
nghiệp, kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng, công nghệ và giải pháp thanh toán, cũng như khối lượng 
lớn dữ liệu và thông tin thị trường đa đạng. Cùng lúc đó, CARE sẽ làm việc với Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ 
Khởi nghiệp (WISE) cùng công ty công nghệ tài chính toàn diện Canal Circle và ngân hàng VP Bank để 
điều chỉnh các dịch vụ và sản phẩm tài chính sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của các nữ doanh nhân. 

Theo Chỉ số Nữ doanh nhân của Mastercard mới đây, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm một tỉ 
trọng đáng kể trong tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Việt Nam cũng đạt điểm số tương đối cao ở 
một số chỉ số như chỉ số bình đẳng trong hoạt động kinh doanh, tiếp cận tài sản và kiến thức tài chính. 
Tuy nhiên, tỉ lệ “sợ thất bại” trong cộng đồng nữ doanh nhân Việt khá cao, cho thấy tình trạng dễ bị tổn 
thương tiềm ẩn có khả năng cản trở tiến bộ và có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn do tình hình bất 
ổn gần đây. 

“Việt Nam đã vượt qua ảnh hưởng y tế do đại dịch COVID-19 gây ra một cách thành công và kiên cường. 
Hành trình phục hồi kinh tế tuy khả thi nhưng cần bắt đầu từ các chủ doanh nghiệp nhỏ - thành phần 
kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hôm nay, cùng với đối tác là Mastercard, chúng tôi sẽ tái khởi động 
1.000 doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, giúp họ vực dậy từ ảnh hưởng kinh tế của đại dịch. 
Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng nhau hỗ trợ và để tái thiết tốt hơn, bình đẳng hơn, và bao trùm hơn.” - 
bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia của CARE Quốc tế tại Việt Nam, chia sẻ. 

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, nhận định: “Trong thời điểm bất ổn 
hiện nay, chúng ta cần hỗ trợ tất cả tầng lớp trong xã hội để tái mở cửa nền kinh tế một cách bao  trùm, 
và để nhanh chóng đạt được mục tiêu này, cần phải trao hỗ trợ trực tiếp đến những người đi đầu trong 
quá trình phục hồi kinh tế. Vì lẽ đó, Mastercard tự hào hợp tác với CARE để cung cấp gói cứu trợ nhân 
đạo ngay lập tức cho 1.000 phụ nữ là chủ các doanh nghiệp siêu nhỏ. Mastercard thấu hiểu lợi ích của 
việc hỗ 

https://mastercardcenter.org/
https://www.care-international.org/
http://wisevietnam.org/?lang=en
http://wisevietnam.org/?lang=en
https://www.canalcircle.com/
https://www.vpbank.com.vn/
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/11/Mastercard-Index-of-Women-Entrepreneurs-2019.pdf
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trợ nâng quyền phụ nữ nhiều hơn về mặt kinh tế cũng như cách thức những lợi ích này lan tỏa để tác 
động tích cực, rộng rãi hơn đến các gia đình và cộng đồng. Thông qua hợp tác với CARE, Mastercard có 
thể thực hiện cam kết phát huy đầy đủ tiềm năng kinh tế của doanh nhân nữ tại Việt Nam, cũng như tạo 
ra một xã hội tài chính bao trùm trong kỷ nguyên số. Trong tương lai, Mastercard sẽ tiếp tục làm việc với 
các ngân hàng, doanh nghiệp, người tiêu dùng và các đối tác chính phủ ở Việt Nam để đảm bảo sự phục 
hồi mạnh mẽ”. 
 
Sáng kiến trên là bước đi mới nhất trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Mastercard và CARE tại Việt 
Nam. Theo đó, 2 bên sẽ làm việc chặt chẽ với các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính trong nước 
nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp do nữ làm chủ với mục tiêu là hỗ trợ 1 triệu phụ nữ 
trên toàn quốc. Mastercard đã đưa ra cam kết toàn cầu về thúc đẩy tài chính toàn diện, cam kết giúp 1 tỉ 
người và 50 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận nền kinh tế số vào năm 2025. 
 

- Hết - 
 
Về CARE Quốc tế tại Việt Nam 
CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo, năng động và đã hợp tác với các đối tác quốc tế và 
Việt Nam từ năm 1989 thực hiện hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến sự phát triển 
bình đẳng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất công xã hội đang khiến 
một số nhóm dân số bị tổn thương và bị đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi tại 
Việt Nam là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa và nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở 
khu vực đô thị được hưởng lợi ích bình đẳng từ tiến trình phát triển của đất nước, có khả năng thích ứng 
với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, vui lòng truy cập 
www.care.org.vn và www.facebook.com/CAREinVietnam. 
 
Về Mastercard (NYSE:MA), www.mastercard.com 
Mastercard là công ty công nghệ toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực thanh toán. Sứ mệnh của chúng tôi là 
kết nối và tạo sức mạnh cho một nền kinh tế số bao trùm, mang lại lợi ích cho mọi người, ở mọi nơi bằng 
cách thực hiện các giao dịch an toàn, đơn giản, thông minh và dễ dàng tiếp cận. Sử dụng dữ liệu và kết 
nối an toàn, quan hệ đối tác và niềm đam mê, các sáng kiến và giải pháp của chúng tôi giúp các cá nhân, 
tổ chức tài chính, chính phủ và doanh nghiệp nhận ra tiềm năng lớn nhất của họ. Chỉ số đạo đức DQ thúc 
đẩy văn hóa và mọi việc chúng tôi thực hiện trong và ngoài công ty. Với các kết nối trên hơn 210 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, Mastercard đang xây dựng một thế giới bền vững, mở ra những tiềm năng vô giá cho 
tất cả mọi người. 

--- Hết --- 
 
Liên hệ truyền thông: 
CARE Quốc tế tại Việt Nam 
Vũ Thị Hương Giang, +84 902 141 200 
vuthihuong.giang@care.org.vn 
 
Mastercard 
Mylene Ong, +65 6390 66553 
mylene.ong@mastercard.com 
 
Đơn vị truyền thông 
Đoàn Thị Minh Duyên, +84 384 939 366 
duyendoan@vietgate.com.vn 
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