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Tiêu điểm chính
Hỗ trợ các chương trình giúp xây dựng khả năng phục hồi xã hội,  

tăng cường đối thoại và quan hệ đối tác quốc tế  
cũng như xúc tiến nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tổng số chương trình

Tiếp cận
hơn

1,5 triệu
Tiếp cận mở rộng đến
1,5 TRIỆU HỘ GIA ĐÌNH
tại Singapore thông qua các sáng  
kiến cộng đồng của chúng tôi

cá nhân trên khắp trên khắp 
Singapore và Châu Á tính  
đến năm tài chính 20/21

1,240 tính đến năm tài chính 20/21

170 trong năm tài chính 20/21

Số tiền tài trợ đã cam kết

879 triệu SGD tính đến năm tài chính 20/21

83 triệu SDG trong năm tài chính 20/21

Tiếp tục quỹ hỗ trợ từ năm 2016

41 giải pháp cải tiến bền vững được tài trợ

Từ 43 triệu trong khoản tài trợ đã thu hút được

260 triệu SDG trong khoản tài trợ bổ sung

Temasek Foundation tháo gỡ những rào cản vô hình với 
mục tiêu xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhằm nâng 
cao cộng đồng và tăng cường các giải pháp sáng tạo để 
đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Thông qua sự hợp tác với các đối tác ở Singapore và trong 
khu vực, chúng tôi tạo ra các nền tảng để xây dựng mạng 
lưới hợp tác và nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo và 
thế hệ trẻ trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, hành chính 
công, quản lý đô thị và ứng phó với thiên tai.
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Mạng lưới và quan hệ đối tác  
trong khu vực

Các lĩnh vực trọng điểm  
trong khu vực

Thông qua các chương trình quốc tế, chúng tôi kết nối với các đối tác  
trong các cộng đồng địa phương trên khắp khu vực và quốc tế; đồng thời  

trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thông qua những lần hợp tác này. 
 

Tiêu điểm chính về những nỗ lực trong khu vực của chúng tôi:

Các nỗ lực trong khu vực của chúng tôi trong hơn 500 chương trình 
đều tập trung vào những lĩnh vực quan trọng này:

Tổng số lượng chương trình

>560 tính đến năm tài chính 20/21

45 trong năm tài chính 20/21

Danh sách các quốc gia

Số tiền tài trợ đã cam kết

250 triệu SDG tính đến năm tài chính 20/21

>13 triệu SDG trong năm tài chính 20/21

57.000 tính đến năm tài chính 20/21

Tiếp cận

Tiếp cận thêm 260.000 nhà lãnh đạo và chuyên gia thông qua 
các buổi học tập trao đổi

7.000 trong năm tài chính 20/21

Người tham gia trực tiếp

Đông Nam Á Brunei Darussalam, 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 Lãnh thổ Palestine, Jordan, Kazakhstan

Châu Phi Rwanda

Giáo dục
• Quản lý giáo dục

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

• Giáo dục và Đào tạo  
Kỹ thuật và Dạy nghề

Ứng phó với 
thiên tai và 

Chuẩn bị cho 
tình huống 

khẩn cấp
• Chuẩn bị ứng phó và 

giảm thiểu thiệt hại trước 
thiên tai

• Phục hồi sau thiên tai

• Phục hồi tâm lý

Y tế
• Quản lý y tế

• Điều dưỡng

• Y tế công cộng

Lãnh đạo tư 
tưởng/ 

kinh doanh
• Hội nghị thượng đỉnh 

Singapore

Quản trị công
• Quy định tài chính

• Hành chính công

• Quản lý đô thị

Trao đổi  
quốc tế

• Người có tầm ảnh 
hưởng

• Các nhà lãnh đạo

• Thế hệ trẻ
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>490.000
khẩu trang có kính chống  

giọt bắn và

>55 triệu
khẩu trang y tế và khẩu  

trang dùng nhiều lần

>120.000
lít dung dịch rửa tay  

sát khuẩn

Kết nối cộng  
đồng trong bối  
cảnh đối mặt với 
khủng hoảng
Khi cộng đồng toàn cầu tiếp tục chống chọi với tác động của đại dịch 
COVID-19, Temasek Foundation đã mở rộng hỗ trợ cho các đối tác và 
bạn bè trong khu vực với các nỗ lực ứng phó trong cộng đồng thông 
qua việc cung cấp các nguồn lực và thiết bị phòng ngừa, chẩn đoán và 
điều trị.

Các nỗ lực tiếp cận quốc tế của chúng tôi giúp:

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết

40
quốc gia và lãnh thổ

Hơn

1,5 triệu
xét nghiệm chẩn đoán 

COVID-19

>20
máy phản ứng chuỗi 

polymerase (PCR) 
được sử dụng trong 

xét nghiệm chẩn 
đoán

>35.000
máy thở oxy và  
thiết bị hô hấp
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Chiến đấu chống lại  
COVID-19 vượt qua biên giới

Malaysia
Khẩu trang có kính chắn giọt bắn cho trẻ em và khẩu trang sử dụng 
nhiều lần sẽ được phân phối đến các quận Johor thông qua hoàng 
thân Raja Zarith Sofiah đến từ Johor Foundation

Indonesia
Hợp tác với nhiều cơ quan chính phủ ở Indonesia để phân phối 
các nhu yếu phẩm và thiết bị cần thiết nhằm hỗ trợ các nỗ lực 
phục hồi ở Indonesia

Ấn Độ
Phân phát khẩu trang và thiết bị y tế cho các bệnh viện 
ở Maharashtra và các bang khác của Ấn Độ, thông qua 
Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình

Philippines
Bàn giao thiết bị y tế thiết yếu cho bệnh 
viện ở Davao, Philippines

Nepal
Vận chuyển các thiết bị chẩn đoán gồm bộ xét nghiệm và tăm bông, 
cùng máy tạo oxy để hỗ trợ Nepal xét nghiệm và chữa trị bệnh nhân

Cùng với Temasek và các đối tác, Quỹ Temasek Foundation đã hợp 
tác với các doanh nghiệp, chính phủ, các tình nguyện viên và cộng 
đồng trong một nỗ lực chung nhằm chống lại đại dịch COVID-19 
trên toàn cầu.

Chúng tôi đã cung cấp các thiết bị y tế và chẩn đoán cho các bệnh 
viện và cơ sở y tế để chữa trị và chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm 
COVID-19, đồng thời phân phát khẩu trang và dung dịch rửa tay sát 
khuẩn để bảo vệ các khu vực tuyến đầu và cộng đồng.
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Chương trình Quản lý  
Y tế tại Philippines
Đối tác

Tổ chức Dịch vụ Y tế Singapore
Bộ Y tế, Philippines

Chương trình sẽ nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo y tế ở Philippines trong  
quản lý chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là quản lý đại dịch trong điều kiện bình  
thường mới để chuẩn bị tốt hơn cho các dịch bệnh mới xuất hiện trong tương lai.  
Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm các kế hoạch quản lý y tế, đổi mới và quản lý  
thảm họa.

Đối tác

Trường Y khoa Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore
Các tổ chức chăm sóc sức khỏe tại khu vực Châu Á

Chương trình thúc đẩy khoa học,  
công nghệ, kỹ thuật và toán học
Đối tác

Viện Giáo dục Quốc gia, Singapore
Bộ Giáo dục và Văn hóa, Indonesia
Tổ chức Prestasi Junior Indonesia

Y tế Giáo dục

Kiến thức kỹ thuật số mang đến những cách học và dạy mới, 
đồng thời hình thành kiến thức nền tảng cho người học trong 
thế kỷ 21. Các nhà giáo dục cần tích hợp chương trình giảng dạy 
Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) với phương 
pháp học tập kỹ thuật số như sư phạm điện tử. Chương trình sẽ 
phát triển kiến thức kỹ thuật số của các các chuyên gia giáo dục 
điện tử về STEM ở Indonesia bằng cách ứng dụng lý thuyết và 
thực hành hỗ trợ bằng công nghệ để thiết kế và triển khai các 
chương trình tích hợp STEM.

Chương trình quản lý rủi ro 
sinh học ở khu vực Châu Á

Chương trình sẽ tăng cường năng lực quản lý rủi ro sinh học ở Singapore và trong khu vực thông 
qua nâng cao chuyên môn và tiêu chuẩn, cũng như nghiên cứu, giáo dục và đào tạo, nhằm mục 
đích xây dựng kế hoạch hành động khu vực để quản lý rủi ro sinh học. Khoảng 120 học giả, đối 
tác công nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia về rủi ro sinh học sẽ tham gia 
vào chương trình.

Chương trình học bổng 
Sunburst Foundation  
thuộc Quỹ Temasek 
Foundation 2021
Đối tác

Đại học Khoa học Xã hội Singapore

Học bổng sẽ được trao cho bốn sinh viên đến từ Singapore và các 
nước khác trong khối ASEAN để hỗ trợ các em tiếp tục theo học khóa 
đào tạo đại học toàn thời gian tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore. 
Chương trình nhằm mục đích thúc đẩy các sinh viên trở thành 
những cá nhân toàn diện, phát triển kỹ năng lãnh đạo vượt trội cùng 
quan điểm nhận thức bao quát bởi các em có niềm đam mê đóng 
góp tích cực cho cộng đồng toàn cầu.
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The Liveability  
Challenge 2021
Đối tác

Eco-Business

Được giới thiệu bởi Quỹ Temasek Foundation và tổ chức bởi Eco-Business, The Liveability 
Challenge (Cuộc thi Sáng kiến Cải thiện chất lượng sống tốt) là một nền tảng toàn cầu nhằm tìm 
kiếm và thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo cho một số thách thức lớn nhất về 
vấn đề bền vững mà các thành phố ở vùng nhiệt đới đang phải đối mặt.

Được tổ chức lần thứ 4, chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 70 đối tác trên toàn cầu và 
thu hút hơn 450 ứng viên từ hơn 60 quốc gia

Giải thưởng lớn trị giá 1 triệu SGD do Quỹ Temasek Foundation tài trợ đã được trao cho 
Seachange với sáng kiến trích xuất CO₂ từ nước biển và tách thành cacbonat, một vật liệu trơ 
tương tự như vỏ sò tồn tại trong tự nhiên ở tất cả các đại dương trên thế giới.

Quản trị và hành chính công Sự bền vững

Tương lai của
chương trình quản trị  
khu vực Đông Nam Á
Đối tác

Cao đẳng Dịch vụ Dân sự, Singapore
Các Bộ ngành Chính phủ tại Đông Nam Á

Để thúc đẩy hợp tác khu vực và cộng tác giữa các quan chức trong lĩnh vực 
công, khoảng 30 nhà lãnh đạo cấp cao từ Châu Á đã tham gia chương trình 
để chia sẻ những kiến thức chuyên sâu và quan điểm của họ về tương lai của 
công tác quản trị, đồng thời sử dụng phương pháp và công cụ “dự đoán” trong 
các cuộc thảo luận về các công tác hoạch định kinh tế và xây dựng chính sách 
về các vấn đề trọng điểm như tài chính xanh và quản lý tài nguyên nước.

Đối tác

Viện Logistics Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Singapore
Trung tâm AHA
Các Bộ và Cơ quan Chính phủ ở Châu Á

Quản lý chuỗi cung ứng  
kỹ thuật số và  
quản lý thiên tai  
ở Đông Nam Á

Temasek Foundation đang hỗ trợ hai chương trình khu vực tập trung vào số hóa, công nghệ cải 
tiến và năng lực kỹ thuật số nhằm đẩy nhanh tốc độ tiếp cận các nguồn cung ứng viện trợ nhân 
đạo khi thiên tai xảy ra. Khoảng 280 người sẽ tham gia vào các chương trình này và chia sẻ những 
cách thức để cải thiện công tác điều phối các hoạt động cứu trợ thiên tai ở Đông Nam Á.

Chương trình Vườn ươm 
Phát triển Bền vững  
dành cho Thế hệ trẻ
Đối tác

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Singapore
Green Is The New Black
Grey Singapore

Thông qua “We Got This” - chiến dịch trên nền tảng kỹ thuật số, 
chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng ủng hộ tính 
bền vững trong thế hệ trẻ nhằm thúc đẩy nhận thức về tính bền 
vững thông qua truyền thông hiệu quả trên các trang mạng xã 
hội và truyền tải qua những câu chuyện. 

Những người tham gia đã trải nghiệm các lớp học chuyên sâu, 
trại tập huấn và nhận sự hướng dẫn để tích lũy kiến thức, kỹ năng 
và các công cụ để thiết kế và triển khai các dự án tập trung vào 
lĩnh vực phát triển bền vững.
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Giới thiệu về  
Temasek Foundation

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 thực hiện thông qua các nguồn tài trợ  
từ thiện do Temasek trao tặng, luôn nỗ lực để đạt được những kết quả tích cực cho các  

cá nhân và cộng đồng hiện tại và cho các thế hệ mai sau.

Tổng chung lại, các chương trình của chúng tôi tập trung tăng cường khả năng phục hồi  
của xã hội, thúc đẩy 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 của chúng ta.

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 kết cấu xã hội cải thiện 
thông qua hoạt động 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 với mục tiêu mang đến lợi ích cho  
thế hệ hiện tại và tương lai.

Thúc đẩy trao đổi quốc tế và nâng cao 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 thiên tai.

Thúc đẩy 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 chất lượng sống tốt. 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.

Temasek Foundation – 
Chương trình Báo chí  
WAN-IFRA: “Thách thức về 
khủng hoảng khí hậu”
Đối tác

WAN-IFRA Châu Á Thái Bình Dương
Các cơ quan truyền thông ở Châu Á

Để phát triển năng lực về phản ánh tình hình biến đổi khí hậu và bền vững, khoảng 50 nhà báo 
đã tham gia một chuỗi hội thảo trực tuyến nhằm phát triển kỹ năng báo chí theo định hướng 
kiến tạo giải pháp nhằm tạo ra những câu chuyện hấp dẫn hơn về các vấn đề khí hậu. Những 
người tham gia, cùng với 400 nhà báo và biên tập viên, cũng sẽ tham dự hội nghị cấp cao trực 
tuyến toàn cầu về biến đổi khí hậu và chung tay hoàn thiện cẩm nang hướng dẫn cho các nhà 
báo về các phương pháp và kỹ thuật hay nhất để phản ánh các vấn đề khí hậu.

Chương trình đối thoại 
về các vấn đề trong  
khu vực dành cho 
thanh niên STEP 2021
Đối tác

Đại học Công nghệ Nanyang
Các trường đại học ở Châu Á

Cuộc đối thoại diễn ra tại Singapore đã quy tụ 81 nhà lãnh đạo trẻ đầy 
khát vọng đến từ Singapore và khắp Châu Á để thảo luận về các giải 
pháp tiềm năng cho tình trạng bất bình đẳng xã hội trong khu vực. 
Thông qua các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các nền văn hóa, sự kiện 
kéo dài một tuần này đã tạo cơ sở nền tảng để những nhà lãnh đạo trẻ 
có thể nâng cao khả năng lãnh đạo và đào sâu hiểu biết về địa chính trị.

Mạng lưới và trao đổi quốc tế
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