
Cuộc thi Ảnh CGAP 2017 tìm kiếm các tác phẩm về Tài chính toàn diện, Tài 

chính vi mô và Tài chính số 

 

TTXVN (WASHINGTON, 25/7/2017)/PRNewswire-AsiaNet/ -- 

 

Giúp hiểu được và chia sẻ tác động của tài chính toàn diện trên khắp thế giới với 

việc gửi ảnh tới Cuộc thi Ảnh CGAP 2017, hiện đã mở nhận ảnh tham gia. 

 

Các dịch vụ tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần giảm đói 

nghèo cùng cực và thúc đẩy phát triển, hiện vẫn còn hai tỷ người nằm ngoài các 

chương trình tài chính. Họ không được tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản như tài 

khoản tiết kiệm và tín dụng. CGAP, nhóm chuyên gia về tài chính trực thuộc World 

Bank, đang tìm cách làm rõ tác động của tài chính toàn diện và tài chính vi mô 

trong việc cải thiện cuộc sống của những người dân thu nhập thấp thông qua cuộc 

thi ảnh được tổ chức thường niên, và nay đã bước vào năm thứ 12. 

 

Năm nay CGAP sẽ tìm kiếm những bức ảnh thể hiện được cách mà người dân ở cả 

vùng nông thôn và thành thị sử dụng tài chính số bằng những cách thức mới để tạo 

ra sức bật lớn hơn qua các công cụ tài chính, và quản lý cuộc sống tiêu dùng của 

mình. Chúng tôi cũng muốn thấy các dịch vụ tài chính đã giúp họ đối phó với cuộc 

khủng hoảng nhân đạo như thế nào. Ngoài ra, những người tham gia được khuyến 

khích gửi những bức ảnh thể hiện được cách mà những nhóm “ngoài cuộc” truyền 

thống như phụ nữ và trẻ em kết nối với tài chính số. 

 

Greta Bull, CEO của CGAP, cho biết: “Người dân và các cộng đồng trên khắp thế 

giới được tiếp cận các dịch vụ tài chính đang sử dụng chúng để xây dựng một cuộc 

sống tốt đẹp hơn. Với cuộc thi ảnh này, những người tham gia sẽ giúp làm nổi bật 

tác dụng này qua ống kính của họ. Năm nay chúng tôi đặc biệt vui mừng khi các 

ảnh tham gia đã phản ánh được thói quen sử dụng smartphone và những ứng dụng 

mới trong tài chính số. Smartphone đã làm thế nào để khiến nó trở nên dễ dàng hơn 

cho những khách hàng nghèo để họ sử dụng chúng trong việc quản lý tài chính 

thường ngày . Những ứng dụng số đã làm những gì để khiến cho nó trở nên khả thi 

cho những phụ nữ có mức thu nhập thấp cải thiện công việc hoặc phản ứng trước 

các tình trạng khẩn cấp?”. 

 

Ban giám khảo của chúng tôi sẽ trao giải cho các nhiếp ảnh gia và biên tập viên ảnh 

làm việc trong lĩnh vực tài liệu, tạp chí và báo chí, và sẽ chọn ra những người thắng 

cuộc cho năm lĩnh vực thi: Giải thưởng chính, Các hạng mục, Tâm điểm khu vực, 

Giải danh dự của Ban giám khảo, và Giải bình chọn của khán giả. Các tác phẩm 

thắng giải từ hai khu vực Trung Đông - Bắc phi và Mỹ Latinh - Caribean sẽ được 



trao bằng chứng nhận đặc biệt.  

 

Tất cả các sản phẩm tham gia phải được nộp trước 11:59 tối giờ Mỹ  ngày 

29/9/2017. 

 

Gửi ảnh tham gia và thông tin về Cuộc thi Ảnh CGAP 2017 tại địa chỉ :  

https://photocontest.cgap.org/ 

https://twitter.com/CGAP 

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor 

 

CGAP (Nhóm Tư vấn hỗ trợ người nghèo) là một đối tác toàn cầu của hơn 30 tổ 

chức hàng đầu với mong muốn tìm cách thúc đẩy tài chính toàn diện. CGAP phát 

triển các giải pháp cải tiến thông qua nghiên cứu thực tiễn và thu hút sự tham gia 

tích cực của những nhà cung cấp dịch vụ tài chính, các nhà hoạch định chính sách 

và các công ty gây quỹ để mạng lưới cung cấp bao phủ ở một quy mô nhất định. 

Nằm trong World Bank, CGAP kết hợp việc tiến tới phát triển thị trường trách 

nhiệm với nền tảng hỗ trợ có chứng thực nhằm giúp các dịch vụ tài chính đến tay 

những người nghèo cần cải thiện cuộc sống. Thông tin chi tiết có tại địa chỉ  

www.cgap.org. 

 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151216/296527LOGO  

 

NGUỒN: CGAP (Nhóm tư vấn Hỗ trợ người nghèo) 

 

Liên hệ: Esther Lee Rosen, CGAP, erosen@worldbank.org, (202) 458-0147 
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