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Hỗ trợ triển khai các chương trình tăng cường khả năng phục hồi của xã hội,  
thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác và đối thoại quốc tế,  

đồng thời tạo điều kiện xúc tiến hoạt động nghiên cứu và đổi mới

Với phạm vi tiếp cận mở rộng theo từng năm,  
các mối quan hệ đối tác của Quỹ  

Temasek Foundation ngày càng lớn mạnh. 
Mạng lưới của Quỹ vượt khắp nguồn gốc xuất thân,  

tín ngưỡng và biên giới, kết nối bởi một mục đích chung:  
kiến tạo nên thế giới đáng sống hơn cho tất cả mọi người.

NGUỒN VỐN MỞ RỘNG

55
dự án đổi mới sáng tạo theo hướng bền vững

424 triệu SGD
quỹ tài trợ đợt tiếp theo

được tài trợ từ 44 TRIỆU SGD nguồn trợ cấp đã thu hút

Từ năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

1.357 182
Tích luỹ đến năm tài chính 21/22 Năm tài chính 21/22

PHẠM VI TIẾP CẬN

1,5 triệu
hộ gia đình

2 triệu
sinh mệnh trên khắp
Singapore và Châu Á

Tích luỹ đến năm tài chính 21/22 Tại Singapore thông qua sáng kiến 
cộng đồng của chúng tôi

Tiếp cận mở rộng tới

CAM KẾT TÀI TRỢ

923 triệu SGD 70 triệu SGD
Tích luỹ đến năm tài chính 21/22 Năm tài chính 21/22



BÁO CÁO NĂM 2022 CỦA QUỸ TEMASEK FOUNDATION  |   54  |  BÁO CÁO NĂM 2022 CỦA QUỸ TEMASEK FOUNDATION

Giáo dục

• Lãnh đạo giáo dục
• Khoa học, công nghệ,  

kỹ thuật & toán học
• Giáo dục và đào tạo  

kỹ thuật và dạy nghề

Quản trị

• Quy định tài chính
• Hành chính công
• Quản lý đô thị

Trao đổi và đối thoại

• Người có tầm ảnh hưởng
• Nhà lãnh đạo
• Giới trẻ

MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG KHU VỰC

Khi triển khai các chương trình để tiếp cận cộng đồng quốc tế, 
chúng tôi luôn tìm cách trao đổi ý tưởng, chia sẻ quan điểm và học hỏi lẫn nhau. 

Bằng cách đó, chúng tôi thắt chặt thêm các mối quan hệ đối tác và trao quyền cho  
cộng đồng để cùng tạo dựng lên một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau. 

Tiêu điểm trong các hoạt động chúng tôi triển khai trong khu vực

DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA

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

Bắc Á 
Trung Quốc, Mông Cổ 

Nam Á
Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, 
Maldives, Nepal, Pakistan, 
Sri Lanka

Trung Á và Tây Á
Jordan, Kazakhstan,  
Vùng lãnh thổ Palestine

Châu Phi 
Rwanda

TỔNG SỐ CHƯƠNG TRÌNH

91
Tích luỹ đến năm tài chính 21/22 Năm tài chính 21/22

TIẾP CẬN

77.000
Tích luỹ đến năm tài chính 21/22 Năm tài chính 21/22

Tiếp cận mở rộng tới 280.000 nhà lãnh đạo và chuyên gia 
thông qua các phiên học chung

9.000
Hơn

TÀI TRỢ

285 triệu SGD
Tích luỹ đến năm tài chính 21/22

25 triệu SGD
Năm tài chính 21/22

706

CÁC LĨNH VỰC TIẾP CẬN TRONG KHU VỰC

Chúng tôi triển khai hơn 500 chương trình trong khu vực với trọng tâm ở những lĩnh vực chính sau đây:

Phòng vệ trường hợp khẩn 
cấp và ứng phó thiên tai

• Phòng vệ và giảm nhẹ thiệt hại 
trước thiên tai

• Phục hồi sau thiên tai
• Phục hồi tâm lý

Y tế

• Lãnh đạo hoạt động y tế
• Điều dưỡng
• Y tế cộng đồng
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Sáng kiến chống COVID-19 xuyên biên giới

Quỹ Temasek Foundation đã phối hợp cùng với các đối tác để hỗ trợ các cộng đồng 
trong khu vực thông qua việc cung cấp vật dụng y tế và đồ dùng thiết yếu nhằm khắc 
phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi đã cùng gắn kết thành một cộng đồng để 
tập hợp nguồn lực và nỗ lực nhằm hỗ trợ cho các cơ sở y tế, giúp họ cung cấp đầy đủ 
dịch vụ chăm sóc cho cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro.    

Các cộng đồng và bệnh viện tại 
Indonesia đã được phát khẩu 
trang, thiết bị bảo hộ cá nhân, 

bộ xét nghiệm Phản ứng chuỗi 
polymerase (PCR) và thiết bị y tế. 

Indonesia Ấn Độ

Chính quyền liên bang và tiểu bang  
Ấn Độ đã phân phát hơn 8.300 máy  

tạo oxy, máy thở, máy đo nồng độ oxy  
và khẩu trang y tế cho các cơ sở y  

tế và cộng đồng.

Khoảng 5.000 lều vuông cũng đã được phân 
phát cho tất cả các chi nhánh của Hiệp hội 
Girl Guides Malaysia tại Malaysia, cũng như 
các mạng lưới đối tác và trung tâm cứu trợ 
của tổ chức này để giúp cộng đồng luôn 
trong tư thế sẵn sàng nếu thiên tai xảy ra.

MalaysiaPhilippines

Đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và cộng 
đồng tại Philippines đã tiếp nhận hơn 
700 máy tạo oxy và 2 triệu khẩu trang 

loại có thể tái sử dụng.
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Phòng vệ trường hợp khẩn cấp 
và ứng phó thiên tai

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ 
BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN ĐỂ 
ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH 
TẠI NAM Á

Để tăng khả năng phục hồi của các hệ thống y tế tại Nam Á, Quỹ Temasek Foundation 
đã hợp tác với Singapore Health Services để xây dựng một chương trình tập huấn về 
thiết kế bệnh viện dã chiến và cách quản lý hoạt động ứng phó với đại dịch. Chương 
trình này tập trung vào hoạt động ứng phó mau lẹ cần có trong suốt giai đoạn bùng 
phát đại dịch, cụ thể, tập trung vào hoạt động thiết lập và quản lý lâm sàng hệ thống 
cơ sở y tế cộng đồng, thiết kế cấu trúc hạ tầng và hoạch định phương tiện cho  
bệnh viện. 

Vào tháng 12 năm 2021, một chương trình kéo dài ba ngày đã được triển khai theo 
hình thức trực tuyến về các chủ đề như hoạt động quản lý và ứng phó với đại dịch của 
Singapore, thiết kế và quản lý các cơ sở cách ly tạm thời, và thiết kế cơ sở mới nếu xảy 
ra các đợt bùng phát bệnh trong tương lai. Khoảng 120 chuyên gia y tế đến từ Ấn Độ, 
Sri Lanka, Bangladesh và Nepal đã tham gia chương trình.

Đối tác:
Singapore Health Services

NGHIÊN CỨU THEO DÕI 
HUYẾT THANH SAU KHI 
TIÊM VẮC-XIN COVID-19

Tình hình COVID-19 toàn cầu đã khiến các nước phải đẩy mạnh hợp tác và xây dựng 
một kho tri thức chung và tìm hiểu xem đâu là những cách thức hoạt động hay nhất 
có thể giúp cộng đồng sẵn sàng hơn trong công cuộc kiểm soát đại dịch trong  
tương lai.

Chương trình này cung cấp nền tảng để đội ngũ các nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng 
đến từ nhiều nhóm và viện nghiên cứu khác nhau trong ASEAN trao đổi kiến thức về 
chẩn đoán và vắc-xin, bao gồm các buổi trao đổi về miễn dịch cộng đồng, chiến dịch 
tiêm phòng và khái niệm hộ chiếu miễn dịch.

Đối tác:
Diagnostics Development Hub, các Tổ chức nghiên cứu trực thuộc A*STAR, Singapore



10  |  BÁO CÁO NĂM 2022 CỦA QUỸ TEMASEK FOUNDATION BÁO CÁO NĂM 2022 CỦA QUỸ TEMASEK FOUNDATION  |   11

Y tế

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ 
BỆNH VIỆN TẠI ẤN ĐỘ

Đại dịch toàn cầu đã phơi bày những yếu kém trong hoạt động quản lý bệnh viện và 
sự an toàn của bệnh nhân trên khắp các cơ sở y tế trên thế giới.  

Để thiết lập các quy trình và hệ thống mới nhằm chống lại các căn bệnh truyền nhiễm, 
khoảng 100 chuyên gia y tế sẽ được tập huấn về quy trình, thiết kế và hoạch định cơ 
sở hạ tầng cho bệnh viện, song song với đó, đội ngũ lãnh đạo cấp cao sẽ nâng cao kỹ 
năng quản lý bệnh viện để tăng cường mức độ an toàn và dịch vụ chăm sóc cho bệnh 
nhân tại Maharashtra, Ấn Độ.

Đối tác:
Bộ Y tế Cộng đồng và Phúc lợi Gia đình, Maharashtra, Ấn Độ
Singapore Health Services

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN 
LÝ Y TẾ CỘNG ĐỒNG TẠI 
UZBEKISTAN

Các cơ quan y tế tại Uzbekistan đang nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận và hiệu quả 
chi phí của hệ thống y tế cơ sở cho người dân của quốc gia này. 

Uzbekistan có kế hoạch xây dựng một chương trình dành cho 175 nhà lãnh đạo và 
chuyên gia y tế trong nước để chuyên nghiên cứu cách vận hành xuất sắc dịch vụ y tế 
tại đô thị. Cụ thể những nhà lãnh đạo tham gia sẽ có cơ hội học hỏi thêm về phương 
pháp tiếp cận đa cơ quan của Singapore trong việc phát triển, quản lý và chuyển đổi 
cơ chế quản lý y tế đô thị, cũng như cơ chế quản lý mạng lưới các phòng khám đa 
khoa nhằm cung cấp dịch vụ y tế cơ sở dễ tiếp cận cho cộng đồng.

Đối tác:
Bộ Y tế, Uzbekistan
Trường Nanyang Polytechnic International, Singapore 
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Giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC ĐỔI MỚI VÀ SÁNG 
TẠO TẠI TRUNG QUỐC

Để hỗ trợ các trường học bồi dưỡng nên một thế hệ học sinh/sinh viên sẵn sàng cho 
tương lai, khoảng 120 nhà giáo dục tại Tô Châu sẽ hợp tác với các đồng nghiệp đến từ 
Singapore để trao đổi kiến thức và chia sẻ hiểu biết chuyên sâu về những thực tiễn  
hay nhất trong việc bồi dưỡng kỹ năng giải quyết vấn đề và nâng cao chỉ số cảm  
xúc-xã hội.

Dự án này sẽ giúp học sinh/sinh viên bồi dưỡng năng lực, giúp họ nâng cao kỹ năng 
giải quyết vấn đề, chỉ số cảm xúc-xã hội và khả năng tự kiểm soát bản thân thông qua 
dự án liên ngành.

Đối tác:
Ủy ban Quản lý Khu Công nghiệp Tô Châu, Trung Quốc
NIE International, Singapore

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN 
VÀ DẠY NGHỀ (TVET) 
CHƯƠNG TRÌNH 
CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI 
PHILIPPINES

Sống trong thời đại số hóa phát triển mạnh như vũ bão, người lao động cần phải trang 
bị các kỹ năng số mới để có thể đáp ứng được các yêu cầu thay đổi nhanh chóng  
của ngành.

Một nhóm gồm 100 nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành giáo dục từ Philippines 
sẽ mài giũa khả năng lãnh đạo, cũng như trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên môn 
về Công nghiệp 4.0 để đưa vào chương trình TVET các ứng dụng và mô hình chủ chốt. 
Chương trình này cho phép học viên tốt nghiệp được trang bị một cách toàn diện hơn 
và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số tại Philippines.

Đối tác:
Cơ quan Bồi dưỡng Kỹ Năng và Giáo dục Chuyên môn, Philippines
ITE Education Services, Singapore
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Quản trị

CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ 
XANH TẠI INDONESIA

Theo chủ chương tập trung vào các chính sách và thực tiễn hướng đến tính bền vững 
của Indonesia, khoảng 100 viên chức nhà nước sẽ tham gia chương trình vì một nền 
kinh tế xanh, bao gồm những chủ đề như khép kín vòng khai thác tài nguyên, chia sẻ 
công nghệ cũng như các phương án quản lý rác thải và năng lượng sạch.  

Những nhà lãnh đạo trong chương trình cũng sẽ khám phá các cơ hội hướng đến nền 
kinh tế tuần hoàn nhằm hỗ trợ phát triển lộ trình kinh tế xanh tầm cao cho Indonesia.

Đối tác:
Bộ Hoạch định Phát triển Quốc gia, Indonesia
Singapore Cooperation Enterprise

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG 
NGHỆ VÀ KHOA HỌC 
THỰC PHẨM TẠI THÁI LAN

Để tìm ra nền tảng chung trong các quy định về khoa học thực phẩm tại khu vực 
ASEAN, các cơ quan quản lý thực phẩm và viện hàn lâm tại Singapore và Thái Lan sẽ 
nỗ lực tìm ra những yếu kém đang tồn tại và nâng cao kiến thức về khoa học, công 
nghệ và pháp lý. 

Các viện hàn lâm cũng sẽ hợp tác thiết kế một chương trình giảng dạy chung về quản 
lý thực phẩm, đồng thời xây dựng một loạt khóa học giảng dạy quản lý thực phẩm về 
công nghệ khoa học thực phẩm. 

Đối tác:
Đại học Kasetsart Thái Lan
Đại học Quốc gia Singapore – Khoa Công nghệ và Khoa học Thực phẩm
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HỌC BỔNG CHO NHÀ 
LÃNH ĐẠO TRẺ NGÀNH 
TRUYỀN THÔNG 2022

Là một sáng kiến của Khối Châu Á trong Diễn đàn Biên tập viên Thế giới, Học bổng 
cho nhà lãnh đạo trẻ ngành truyền thông sẽ bồi dưỡng lớp thế hệ nhà lãnh đạo tương 
lai trong ngành truyền thông thông qua hoạt động phát triển kỹ năng chuyên môn và 
văn hóa. 

Vào năm 2022, khoảng 25 biên tập viên và nhà báo đến từ phòng tin tức trong khu 
vực sẽ có cơ hội tụ họp để cùng chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng tác động của việc đưa 
tin và học hỏi cách lãnh đạo trong một ngành đang trong công cuộc chuyển đổi công 
nghệ số.

Đối tác:
WAN-IFRA Asia Pacific

FAITHFULLY 
ASEAN 2021

Dù còn nhiều thách thức an ninh và ổn định xã hội trong khu vực, điều quan trọng là 
không ngừng tìm kiếm nền tảng chung, đào sâu hiểu biết, bồi dưỡng tình bằng hữu 
và xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng.

Faithfully ASEAN 2021 đã quy tụ 40 nhà lãnh đạo, người hành nghề và nhà hoạt động 
liên tín ngưỡng trong khu vực cùng tham gia trao đổi các sáng kiến do cộng đồng chủ 
trương, cũng như kinh nghiệm và thách thức liên quan đến khả năng phục hồi, khả 
năng liên kết và khả năng gắn kết liên văn hóa, liên tín ngưỡng. 

Chương trình này giúp đào sâu hiểu biết về liên tín ngưỡng và liên văn hóa, cũng như 
khắc ghi các giá trị chung, chẳng hạn như tinh thần hài hòa và đa dạng. 

Đối tác:
Humanity Matters, Singapore

Trao đổi và đối thoại
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Tăng cường khả năng phục hồi của xã hội 
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 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 quảng bá văn hóa, di sản và các giá trị để mang 
đến lợi ích cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Đẩy mạnh trao đổi quốc tế và 
Tăng cường 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 và khả năng  
trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, hành chính công, quản lý đô thị và ứng  
phó với thiên tai.

Đẩy mạnh tiến bộ khoa học và bảo vệ 
hành tinh, hướng đến một thế giới bền vững

Chúng tôi đề cao 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.

Quỹ Temasek Foundation hỗ trợ hàng loạt chương trình với mục tiêu 
cải thiện đời sống và cộng đồng ở Singapore và trên thế giới.

Các chương trình của Quỹ Temasek Foundation, được triển khai  
thông qua những nguồn quỹ do Temasek tài trợ, luôn nỗ lực để  

đạt được những kết quả tích cực cho các cá nhân và  
các cộng đồng hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Các chương trình của chúng tôi tập trung tăng cường khả năng  
phục hồi của xã hội, thúc đẩy trao đổi quốc tế và năng lực khu vực, 
đồng thời đẩy mạnh tiến bộ khoa học và bảo vệ hành tinh Trái Đất.
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