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Temasek Foundation mong muốn tìm kiếm và thu hẹp
những khoảng cách, những rào cản vô hình và những nhu
cầu chưa thấy được trong cộng đồng. Chúng tôi, cùng các
đối tác, hết sức chú ý tới những rắc rối tiềm ẩn từ các vấn
đề vô hình để mang đến những giải pháp đổi mới và có
sức ảnh hưởng giúp cải thiện cuộc sống.
Trong năm qua, chúng tôi đã cam kết tài trợ hơn 84 triệu
đô-la thực hiện 156 chương trình cả trong khu vực và trên
toàn thế giới để truyền cảm hứng và tác động tới hơn
32.000 người được nhận tài trợ, người tham gia và đối
tác tại Singapore.
Trong một thế giới ngày càng kết nối và nương tựa vào
nhau này, Temasek Foundation muốn nêu lên tầm quan
trọng của việc thúc đẩy trao đổi quốc tế và xây dựng
năng lực khu vực.
Chúng tôi tạo các cơ hội để xây dựng cầu nối và thúc đẩy
giao tiếp xuyên biên giới. Những nỗ lực của chúng tôi
tập trung vào những sáng kiến nhằm nâng cao năng lực
trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hành chính công,
quản lý đô thị và ứng phó thiên tai.
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Quan hệ đối tác và mạng lưới
bên ngoài Singapore

Tổng số lượng chương trình

Những sáng kiến mang tính quốc tế là một phương diện quan trọng trong công việc của
Temasek Foundation. Bằng cách kết nối với các đối tác tại quốc gia sở tại trong khu vực và
trên thế giới, chúng tôi phát triển và học hỏi lẫn nhau qua những chương trình hợp tác.
Sau đây là những thông tin chính nổi bật của chúng tôi trên toàn thế giới.

Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

1,107

156

Tổng số người nhận tài trợ trực tiếp và người
tham gia chương trình

Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

> 50

Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

> 500

129,000

32.000

Tổng số người trực tiếp tham gia chương trình (Trong khu vực)

Tiếp cận mở rộng
Chúng tôi mở rộng khả năng tiếp cận tới các nhà lãnh đạo, những người tham gia, những người
nhận tài trợ và các cộng đồng qua những hội thảo chia sẻ kiến thức và các buổi tiếp cận công chúng.

Vô hình

Tổng số lượng chương trình (trong khu vực)

Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

1,24 triệu

155.000

Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

> 49.000

> 6.800

Tiếp cận mở rộng (Trong khu vực)
Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

> 244.000

> 6.700

Tổng số tiền tài trợ đã cam kết
Tích lũy*

Năm tài chính 19/20#

791
triệu đô-la

84
triệu đô-la

Tài trợ bổ sung
Từ năm 2016
Được tài trợ

31

Sự cải tiến
Sự bền vững

Tác động tích lũy hơn

Từ 34 triệu đô-la tài trợ
Thu hút

6x

236 triệu đô-la

tài trợ bổ sung

Tổng số tiền tài trợ đã cam kết (Trong khu vực)
Tích lũy*

> 236
triệu đô-la

> 23,7
triệu đô-la

Danh sách các quốc gia
Đông Nam Á
Vương quốc Brunei,
Campuchia, Indonesia,
CHDCND Lào, Malaysia,
Myanmar, Philippines,
Thái Lan, Timor Leste,
Việt Nam

Nam Á
Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka
Trung Á và Tây Á
Jordan, Kazakhstan,
Vùng lãnh thổ Palestine

Bắc Á
Trung Quốc, Mông Cổ

Châu Phi
Rwanda

*Năm tài chính 2007/08 – Năm tài chính 2019/20
#
01/04/2019 – 31/03/2020
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Năm tài chính 19/20#

*Năm tài chính 2007/08 – Năm tài chính 2019/20
#
01/04/2019 – 31/03/2020
03

Báo cáo khu vực 2020

Tiêu điểm chính
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NHỮNG NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI TRÊN TOÀN CẦU

Vô hình

Trước diễn biến của cuộc khủng hoảng COVID-19,
chúng tôi nhận thấy nhu cầu cho các cộng đồng trên
toàn thế giới để đảm bảo an toàn cho người dân.
Đoàn kết với bạn bè và đối tác trên thế giới,
Temasek Foundation chia sẻ những giải pháp
hỗ trợ phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị
nhằm đảm bảo an toàn cho các nước bạn.

Đoàn kết để khích lệ cộng đồng
Dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh.
Đó là những gì mà Singapore luôn thể hiện
trong thời kỳ khủng hoảng.

Khủng hoảng sức khỏe đã kêu gọi lòng can
đảm, và cộng đồng chúng tôi đã đáp lại
lời kêu gọi đó.

Dung dịch rửa tay sát khuẩn và
các nhu yếu phẩm y tế khác cho
Batam, Indonesia

Khi đối mặt với sự đe dọa từ virus này, tất cả
người dân, gia đình và tình nguyện viên đều
đồng lòng đoàn kết.

Lần này cũng vậy.
Khi “cơn bão” COVID-19 ập tới hòn đảo của
chúng tôi đầu năm 2020, vị khách không
mời mà đến này đã buông lời đe dọa thực
sự tới Singapore.

Temasek Foundation đã hỗ trợ cho các
chương trình bảo vệ cộng đồng tại Singapore
và trên thế giới.

Nhưng chúng tôi không hề lo lắng. Là một
dân tộc, chúng tôi cùng nhau đứng lên đối
mặt với thách thức.

Sự tận tâm và hỗ trợ của nhiều đối tác đồng
hành cùng chúng tôi đã góp phần thực hiện
những sáng kiến này.
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LÒNG CAN
ĐẢM VƯỢT
QUA BIÊN GIỚI
Nỗ lực tiếp cận trên toàn cầu:

Khoảng

35

quốc gia và
vùng lãnh thổ

Hơn

520.000
Xét nghiệm chẩn
đoán COVID-19

> 10

Máy phản ứng chuỗi
Polymerase (PCR)
được sử dụng trong
xét nghiệm chẩn đoán

Gần

3.000

máy thở oxy
và thông khí
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Thiết bị bảo hộ cá nhân,
bao gồm

> 2,3 triệu
khẩu trang
y tế

> 120.000

lít dung dịch rửa tay sát
khuẩn dạng đậm đặc và
dùng ngay

Thông tin tính đến ngày 31/08/2020
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CHIẾN ĐẤU CHỐNG COVID-19
NGOÀI BIÊN GIỚI
Chúng tôi đã làm việc với các đối tác trên thế giới để cùng ứng phó
nhằm đương đầu với những thách thức trong cơn đại dịch này.
Với mục tiêu chung là đảm bảo an toàn cho cộng đồng,
Temasek Foundation đã hợp tác với các tổ chức nhà nước và
tư nhân để tài trợ thiết bị y tế cần thiết và bộ xét nghiệm cho
các bệnh viện và cơ sở y tế, đồng thời phân phát khẩu trang
và dung dịch rửa tay sát khuẩn tới các khu vực tuyến
đầu và cộng đồng.

Nhân viên thí nghiệm tại Sabah, Malaysia,
đang cất bảo quản bộ xét nghiệm COVID-19
Mông Cổ

Kazakhstan

Trung Quốc

Ukraine

Vương quốc Anh

Uzbekistan

Vô hình

Trong giai đoạn khó khăn này,
rất nhiều cộng đồng đang cần gấp
các nguồn lực y tế và các nguồn
nhân đạo khác.

Iran

Vùng lãnh thổ
Palestine
Jordan

Với sự hợp tác của Singapore Airlines và
World Food Programme,
Temasek Foundation đã hỗ trợ cung
cấp hàng cứu trợ cho các cộng đồng
khó khăn, đặc biệt là tại Châu Á.

Bhutan

Nepal

Italy

Bangladesh
Pakistan
Ấn Độ

CHDCND Lào
Myanmar
Việt Nam
Thái Lan Campuchia

Malaysia

Ma Rốc

Philippines

Trao máy tạo oxy tới TS. Aman Rabu
(bên trái), Giám đốc, Sở Y tế Bang Johor

Vương quốc
Brunei
Indonesia

Sri Lanka
Ethiopia

Maldives

Singapore

Benin
Ghana Togo
Cote d’lvoire
Gabon

New
Zealand

El Salvador

TS. Syarif Fasha (bên trái), Thị trưởng thành phố Jambi,
Indonesia, xem xét máy BiPAP sẽ được sử dụng để điều
trị bệnh nhân COVID-19

Brazil
Nam Phi
Peru

Chile

H.E. Mahmoud Hmoud (ngoài cùng bên phải),
Đại sứ Jordan tại Singapore, cùng đoàn bay vận
chuyển bộ xét nghiệm tới Amman
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Shri Ashwini Choubey (bên trái), Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình, Ấn Độ,
nhận máy tạo oxy sẽ được sử dụng tại các trung tâm chăm sóc COVID-19 khắp Ấn Độ
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Các lĩnh vực trọng điểm
Xây dựng các cộng đồng tại
Châu Á & trên thế giới

Hỗ trợ hơn 500 chương trình, chúng tôi tập trung vào các
lĩnh vực chính sau tại khu vực

Với sự hợp tác của các đối tác và mạng lưới tại quốc gia sở tại, các chương
trình quốc tế của chúng tôi quy tụ lãnh đạo, cam kết và nguồn lực từ các cộng
đồng sở tại, cũng như kiến thức chuyên môn từ các tổ chức và nguồn
tài trợ từ Temasek Foundation.

• Lãnh đạo Giáo dục

• Lãnh đạo y tế
• Điều dưỡng
• Y tế công cộng

• Đào tạo Kỹ thuật và
Dạy nghề

Chuẩn bị khẩn cấp &
ứng phó thiên tai

Quản trị
Vô hình

Vô hình

Y tế

• Khoa học, Công nghệ,
Kỹ thuật & Toán học

Công việc của chúng tôi là phát triển vốn con người và xã hội tại khu vực và
trên thế giới, khuyến khích lãnh đạo của các cộng đồng sở tại sở hữu các
chương trình này. Chúng tôi nỗ lực mang tới những kết quả có hiệu ứng cấp
số nhân và tạo dựng mối quan hệ đối tác bền chặt với các cộng đồng sở
tại và các đối tác về nội dung chương trình.
Thông qua các chương trình quốc tế của mình, chúng tôi cam kết giúp
các cộng đồng trong khu vực và trên toàn thế giới hiểu thêm về nhau,
xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn và nâng cao năng lực cho các cộng đồng,
đồng thời trang bị cho họ những kỹ năng và cải tiến cần thiết cho tương lai.

Giáo dục

• Quy định Tài chính

• Giảm nhẹ thiệt hại và
chuẩn bị ứng phó
thiên tai

• Hành chính công
• Quản lý Đô thị

• Phục hồi sau thiên tai
• Phục hồi tâm lý

Trong khu vực và trên toàn thế giới, chúng tôi nương tựa và học hỏi lẫn nhau
để thúc đẩy mối liên kết bền chặt hơn giữa người với người và đưa mọi
cộng đồng trên thế giới cùng hướng tới một tương lai chung.

Kinh doanh/
Lãnh đạo tư tưởng

Trao đổi
Quốc tế

• Hội nghị thượng
đỉnh Singapore

• Người có sức
ảnh hưởng
• Lãnh đạo
• Lãnh đạo trẻ

Địa chính trị &
An ninh
• An ninh mạng
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Chất lượng y tế và chương trình
đảm bảo an toàn cho bệnh nhân

Chương trình quản lý bệnh
viện tại Thái Lan
ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC
BS. Ramelan, Bệnh viện Hải quân, Surabaya, Indonesia
Tổ chức Dịch vụ Y tế Singapore
Chương trình mong muốn phát triển năng lực về quản lý chăm sóc
tích cực nâng cao và phát triển kế hoạch hành động và chiến lược
quản lý chất lượng an toàn bệnh nhân.

Bộ Y tế, Thái Lan
(Sở Dịch vụ Y tế)
Tổ chức Dịch vụ Y tế Singapore
Các chuyên gia y tế tại Thái Lan đang cải thiện cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người già và
nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu của bối cảnh y tế ngày một thay đổi hiện nay.
Chương trình này sẽ cải thiện cung cấp dịch vụ y tế, hệ thống và chính sách y tế để có
thể chăm sóc hiệu quả cho người già tại Thái Lan.

Vô hình

Thời gian thực hiện chương trình

10

lãnh đạo

Và

250

3 năm

200

chuyên gia ngành y tế

chuyên gia

về quản lý chăm sóc tích cực

Xây dựng năng lực về:
Chăm sóc tích
cực nâng cao

An toàn bệnh nhân &
chăm sóc chất lượng

nâng cao kiến thức và kỹ
năng cho các chuyên gia
chăm sóc tích cực.

phát triển phác đồ chăm sóc và hệ
thống đào tạo để cải thiện hệ thống
bệnh nhân và chất lượng chăm sóc.
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Kết quả

Đồng phát triển trải nghiệm
chăm sóc liên tục với trọng
tâm là người già ở Thái Lan
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Y tế

Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET)
Chương trình Công nghiệp 4.0

Chương trình trí tuệ nhân tạo cho các
nhà giáo dục đại học tại Châu Á
ĐỐI TÁC

Các trường đại học khắp châu Á
Đại học Công nghệ Nanyang - Viện Khoa học
Máy tính và Kỹ thuật

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi là Công nghiệp 4.0, đã mang
đến những công nghệ số giúp thay đổi độ hiệu quả của sản xuất công nghiệp.
Chuỗi chương trình này đào tạo một nhóm lãnh đạo và giảng viên về các xu
hướng hiện tại của Công nghiệp 4.0 và trang bị kiến thức để họ kết hợp các khái
niệm và ứng dụng chính vào hệ thống và chương trình đào tạo TVET.

Singapore là trung tâm về Trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực, do đó, mục tiêu của
chương trình này là nâng cao năng lực và xây dựng mạng lưới giữa các trường đại
học hàng đầu và các nhà lãnh đạo trẻ ở châu Á để định hình tương lai phát triển AI.

Vô hình

Thời gian thực hiện
chương trình

Bangladesh

Trung Quốc

Thái Lan

ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC

Bộ Bưu chính Viễn thông &
Công nghệ Thông tin
(Bangladesh)

Cục Nhân sự và An sinh
Xã hội Trùng Khanh,
Trung Quốc

Văn phòng Ủy ban Giáo
dục Dạy nghề (OVEC),
Bộ Giáo dục, Thái Lan

Trường Bách Khoa Singapore

Dịch vụ giáo dục ITE

Dịch vụ giáo dục ITE

Trang bị

Đào tạo

40

lãnh đạo

Phát triển
Và

120
chuyên gia

là nguồn lực quốc gia và cố
vấn kỹ năng TVET

50

Và

lãnh đạo TVET

25

chuyên gia

để xác định các chiến lược và quy
trình để thúc đẩy phát triển trong
đào và quản lý TVET

80

lãnh đạo TVET

Và

60

chuyên gia

với các kỹ năng và kiến
thức liên quan

Chương trình trong
nước về nghiên cứu,
giáo dục và cải
tiến AI tại

3 năm

100 160

6

Xây dựng khả năng và năng lực
cho giáo viên TVET tại Trùng Khánh

quốc gia

Trường Hồi giáo ở Maldives
ĐỐI TÁC

Bộ Giáo Dục, Maldives
Chương trình giáo dục Irsyad Trust
Chương trình giúp cải thiện chất lượng của chương trình giảng dạy trong
các trường Hồi giáo, và xây dựng khả năng và năng lực cho ban lãnh đạo nhà
trường và các giáo viên ở Maldives. Nhờ đó, Bộ Giáo dục có thể đưa các phương
pháp và công nghệ giảng dạy mới nhất vào mạng lưới các trường Hồi giáo.

Nguồn nhân lực sẵn sàng để
chuyển đổi kỹ thuật số cho
Thái Lan, ‘Thái Lan 4.0’.

210

210

lãnh đạo trường
học và chuyên gia
12

nhà lãnh đạo
và chuyên gia
13

chuyên gia

từ Singapore
và khắp Châu Á

Tiếp cận mở rộng
với
Phát triển Khuôn khổ Đào tạo
Quốc gia Công nghiệp 4.0

và

lãnh đạo
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Giáo dục

Hội nghị thượng đỉnh Singapore 2019
CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ

Ban phát triển kinh tế Singapore
GIC
Cục Tiền tệ Singapore
Temasek

Chương trình Lãnh đạo xã hội
trẻ của Hội nghị thượng đỉnh
Singapore (SSYSLP) 2019
Như một phần của Hội nghị thượng đỉnh Singapore,
SSYSLP là một chương trình chỉ dành riêng cho đại
biểu được mời, dành cho các nhà lãnh đạo trẻ từ
40 tuổi trở xuống với sứ mệnh quan trọng là mang
đến một xã hội tốt đẹp hơn cho toàn dân.

Vô hình

Từ ngày 18 đến 21/09/2019, 18 đại biểu từ khắp
châu Á và trên thế giới đã quy tụ tại Singapore để
chia sẻ quan điểm, đam mê và mục đích của mình.
Họ tham gia trò chuyện đa thế hệ, chia sẻ quan
điểm cho nhau và với các nhà lãnh đạo nổi tiếng.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2012, Hội nghị thượng đỉnh Singapore là sự kiện
thường niên chỉ dành cho đại biểu có giấy mời, quy tụ các nhà lãnh đạo tư tưởng và
các nhà điều hành C-suite tại Châu Á và trên toàn thế giới để thảo luận về các phát
triển địa chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ, cũng như tác động của chúng
tới thị trường, ngành công nghiệp và chiến lược kinh doanh.
Năm 2019, Hội nghị thượng đỉnh quy tụ gần 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc
tế và các nhà tư tưởng nổi bật với chủ đề “Châu Á 2030” và các chủ đề xung quanh
những thách thức và triển vọng mà khu vực phải đối mặt trong thập kỷ tới.

Giải thưởng ASEAN Prize 2019
ĐỐI TÁC

Thư ký ASEAN
Yayasan Hasanah (Malaysia)
Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN thường niên, Giải thưởng ASEAN Prize
được trao tặng cho một cá nhân hoặc tổ chức từ ASEAN có những
đóng góp xuất sắc trong xây dựng cộng đồng khu vực. Mục đích
của giải thưởng này là khuyến khích xây dựng cộng đồng ASEAN
và thúc đẩy hợp tác nội khối ASEAN.
Giải thưởng ASEAN Prize 2019 được
trao tặng cho TS. Jemilah Mahmood,
Phó tổng thư ký về quan hệ đối tác
của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi
liềm đỏ Quốc tế.

giữ vai trò chính trong việc thiết lập
phương pháp hỗ trợ nhân đạo phối
hợp tại ASEAN.

Là thành viên sáng lập của Mạng lưới
Ứng phó và Giảm nhẹ Thiệt hại Thiên
Là Trưởng ban thư ký Hội nghị Thượng tai Châu Á, bà đã góp phần thiết
đỉnh Nhân đạo Thế giới kiêm Trưởng
lập Thỏa thuận ASEAN về Nhóm
Chi nhánh Ứng phó Nhân đạo tại Quỹ Đối tác Quản lý và Ứng phó
Dân số Liên hợp quốc, TS. Jemilah
Khẩn cấp Thiên tai.
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Quản trị & lãnh đạo tư tưởng

Các chương trình hành chính công ở
Myanmar và Việt Nam
Myanmar

Temasek Foundation
Chương trình phục hồi đô thị
CÁC ĐỐI TÁC

Việt Nam

Mạng lưới các thành phố có khả năng phục hồi nhanh trên toàn cầu
Trung tâm nghiên cứu về các thành phố sống tốt, Singapore

CÁC ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC

Ban Điều phối Kinh tế Quốc gia, Myanmar
Cao đẳng Dịch vụ Dân sự, Singapore

Bộ Y tế, Việt Nam
Trường Nanyang Polytechnic International,
Singapore

Chương trình trang bị cho các nhà lãnh đạo
khả năng xem xét và biến các quy trình chính đã
chọn thành Quy trình hoạt động chuẩn (SOP)
nhằm thúc đẩy một môi trường phù hợp
với kinh doanh và quản trị tốt.

Với sự tham gia của 120 lãnh đạo và chuyên
gia về công nghệ thực phẩm, chương trình
giúp nâng cao năng lực trong ứng dụng công
nghệ thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm,
phân tích rủi ro và hệ thống quản lý rủi ro trong
an toàn thực phẩm và quản lý bền vững.

Chương trình gồm một chuyến đi học tập,
một hội nghị chuyên đề về lãnh đạo và
các hội thảo về xây dựng SOP.

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ Việt Nam
áp dụng các công nghệ và cải tiến mới để cải
thiện chất lượng thực phẩm.

Chương trình giúp nâng cao năng lực để xác định những khó khăn và cơ hội về
khả năng sống và khả năng phục hồi. Tăng cường khả năng phục hồi ở châu Á là
một yếu tố rất quan trọng khi những thách thức trong biến đổi khí hậu như mực nước
biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên nhức nhối.
Chương trình này sẽ giúp các thành phố tạo đề xuất dự án đáng tin cậy về biến
đổi khí hậu và khả năng phục hồi.

Tiếp cận mở rộng

32

Các lãnh đạo

và

48

Các chuyên gia

Vô hình

từ Singapore
và khắp Châu Á

120

Những Người
tham gia

16

17

Kết quả

Phát triển các đề xuất dự án
đáng tin cậy về biến đổi khí
hậu và khả năng phục hồi

Báo cáo khu vực 2020

Quản trị và lãnh đạo tư tưởng

Chương trình Học bổng
Báo chí Châu Á 2019

Hội trại Môi trường
STEP 2019

ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC

Viện Nghiên cứu Chính sách, Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew,
Đại học Quốc gia Singapore

Đại học Quốc gia Singapore
- Viện Khoa học Biển Nhiệt đới

Chương trình Học bổng Báo chí Châu Á là một chương trình thường niên cho các
phóng viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong khu vực tham gia trao đổi văn
hóa và chuyên môn thông qua các cuộc hội thảo, các buổi thảo luận và tọa đàm.

Hội trại Môi trường STEP 2019 là một chương trình kéo dài sáu ngày
dành cho giới trẻ Singapore và Châu Á. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày
16/11/2019, 92 bạn trẻ đã tham gia các bài giảng, hội thảo thực hành,
chuyến đi thực tế và buổi thuyết trình của sinh viên.

Chương trình quy tụ các phóng viên dày dạn kinh nghiệm từ các chuyên ngành
khác nhau và làm việc tại những môi trường khác nhau, để cùng sinh sống,
học hỏi và làm việc tại Singapore trong ba tháng mỗi năm.

Xoay quanh chủ đề bao trùm là Biến đổi khí hậu và Tính bền vững,
chương trình đã đào tạo các nhà khoa học trẻ tại châu Á với trọng
tâm là quản lý môi trường.

Vô hình

Trong chương trình lần thứ 10 diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10/2019, 16 phóng
viên từ khắp châu Á, bao gồm cả những người nhận học bổng đầu tiên từ Kazakhstan,
đã tham gia chương trình và các dự án nghiên cứu cá nhân để mài dũa kỹ năng
chuyên môn và hiểu biết về các xu hướng truyền thông, giao tiếp và Châu Á.

Lần tổ chức
thứ 10
của chương trình

16

Các phóng viên từ
Châu Á

18

Người nhận học
bổng đầu tiên
từ Kazakhstan để tham gia Chương
trình học bổng báo chí Châu Á

Chương trình đã xây dựng một mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ
khắp châu Á qua các bài thực hành hợp tác, đầy kinh nghiệm và
hấp dẫn, bao gồm:

92

Những người
tham gia
Các Bài giảng

Những Thí nghiệm
thực địa

19

Những Chuyến đi thực tế tại
các khu bảo tồn thiên nhiên
(Đảo St. John, Khu bảo tồn
đầm lầy Sungei Buloh và
Công viên Tự nhiên Windsor)

Báo cáo khu vực 2020

Trao đổi quốc tế và kết nối mạng lưới

Chuẩn bị ứng phó thiên tai

Hội nghị chuyên đề về An toàn và
Năng lực của Nhân viên Sơ cứu 2019
Quỹ Temasek Foundation hỗ trợ hàng loạt các chương trình với mục tiêu cải thiện cuộc
sống và cộng đồng ở Singapore và trên thế giới. Các chương trình của Temasek Foundation,
được làm thông qua những món quà nhân ái do Temasek tài trợ, luôn nỗ lực để đạt được
những kết quả tích cực cho các cá nhân và các cộng đồng ở hiện tại và cho các thế hệ mai sau.

ĐỐI TÁC

Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore

Các chương trình của chúng tôi tập trung tăng cường khả năng phục hồi của xã hội, thúc đẩy

Hội nghị khai mạc từ ngày 20 đến ngày 21/11/2019 và đã kết nối 320 nhân viên sơ cứu từ khắp nơi
trên thế giới để chia sẻ kiến thức như ứng dụng nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Sự
kiện cũng mong muốn thiết lập được các tiêu chuẩn vững chắc và thông lệ tốt nhất nhằm nâng
cao khả năng và kết quả đảm bảo an toàn và năng lực của nhân viên sơ cứu.

sự trao đổi quốc tế và các năng lực mang tính khu vực đồng thời đẩy mạnh tiến bộ khoa học
và bảo vệ hành tinh.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tăng cường Khả năng Phục hồi của Xã hội và Cải thiện Cuộc sống
Chúng tôi nỗ lực xây dựng một xã hội linh hoạt, hài hòa và hòa nhập hơn tại Singapore.
Các chương trình lấy kết quả làm trọng tâm của chúng tôi giúp nâng cao kết cấu xã hội
Kết nối hệ sinh thái nhân viên
sơ cứu trên toàn thế giới

Phối hợp để đổi mới,
đem đến độ an toàn
và thành quả cao nhất

Phối hợp kiến thức,
thiết lập các tiêu chuẩn
và thông lệ tốt nhất

Cải thiện khả năng chống chịu
động đất cho các tòa nhà
ĐỐI TÁC

Trung tâm Quan sát Động đất Trung Quốc
- Viện Cơ học Kỹ thuật, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trung Quốc
Đại học công nghệ Nanyang
- Viện Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường, Singapore
Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực cho thợ xây dựng chính và tại địa phương
để sử dụng các phương pháp gia cố yếu tố cấu trúc và phi cấu trúc cho các tòa nhà trường
học hiện tại. Việc này sẽ giảm thiểu rủi ro động đất ở các tỉnh nằm trên các đoạn đới đứt
gãy hoạt động trên vỏ Trái Đất, như Cam Túc và Thanh Hải ở Trung Quốc.

thông qua việc hỗ trợ các cá nhân, củng cố các gia đình và nâng đỡ cộng đồng.
Chúng tôi đã triển khai thí điểm các chương trình và nghiên cứu cũng như hỗ trợ các
chương trình nhằm quảng bá văn hóa, di sản và các giá trị để mang đến lợi ích cho
thế hệ hiện tại và tương lai.

Thúc đẩy Trao đổi Quốc tế và Tăng cường Những Năng lực Khu vực
Chúng tôi kết nối con người với con người thông qua các chương trình tăng cường đối thoại,
hiểu biết lẫn nhau và một thế giới quan bao quát hơn. Các chương trình của chúng tôi
cũng hướng tới nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, hành chính công,
quản lý đô thị và ứng phó thảm họa.

Đẩy mạnh Tiến bộ Khoa học và Bảo vệ Hành tinh vì một Thế giới Bền vững
Chúng tôi khuyến khích duy trì sự bền vững đồng thời hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục
về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cũng như các dự án phát triển
định hướng giải pháp, góp phần cải thiện khả năng mưu sinh.
Những chương trình này giúp tăng cường năng lực nghiên cứu và thúc đẩy hợp
tác đa ngành trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu, bảo tồn động
vật hoang dã và nền kinh tế tuần hoàn.
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