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                                                          Thông Cáo Báo Chí     

Hà Nội, ngày  24  tháng  6   năm 2021                                              

Fubon Life Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 

của Chính phủ. 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân gây Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Thủ 

tướng Chính phủ, ngày 17/06/2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt 

Nam (Fubon Life Việt Nam) đã đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 số 

tiền 1 tỷ đồng. 

 

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ năm 2019, đến nay đã gần 2 năm, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến kinh tế xã hội của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.  

 

Có đủ nguồn vắc-xin tiêm chủng cho người dân là điều rất quan trọng để chuyển từ 

phòng ngự sang chủ động tấn công dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và 

phát triển kinh tế của đất nước. Để đáp ứng nhu cầu vắc-xin phòng dịch trong tình hình 

dịch bệnh kéo dài với biến chủng lây nhiễm cao, cần có lượng vắc-xin đầy đủ, kinh phí 

lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước sẽ khó đáp ứng mục tiêu phòng dịch cho 

toàn dân, tạo miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, ngày 05/06/2021, Quỹ vắc-xin phòng, chống 

Covid-19 đã chính thức được thành lập nhằm kêu gọi cả nước chung tay đóng góp, tạo 

nguồn tài chính mua vắc-xin phòng Covid -19 tiêm cho nhân dân. 

 

Fubon Life Việt Nam chung tay cùng Chính phủ và cả nước chống dịch bằng hành 

động thiết thực 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/06/2021 vừa qua, Fubon Life 

Việt Nam đã đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 số tiền 1 tỷ đồng và tin 

tưởng mạnh mẽ rằng với sự đóng góp, chung tay, đồng hành của mỗi người dân, mỗi 

doanh nghiệp và tất cả thành phần trong toàn thể xã hội, Chính phủ sẽ huy động đủ nguồn 

lực tài chính và có được đầy đủ nguồn vắc-xin cho người dân Việt Nam trong thời gian 

sớm thất có thể. Tất cả người dân Việt Nam trên cả nước sẽ được tiêm chủng và Việt 

Nam sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

Xúc tiến mục tiêu kép 
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Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2019, Fubon Life Việt Nam đã đặt ra 

chiến lược vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19 đồng thời tích cực xúc tiến đem 

sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tới người dân với 5 trọng điểm hành động gồm 1) Đảm bảo 

an toàn sức khỏe cho nhân viên và đội ngũ kinh doanh; 2) Số hoá tối đa các hoạt động 

vận hành của công ty; 3) Đa dạng hóa kênh phân phối để người dân dễ tiếp cận và hưởng 

lợi từ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; 4) Đưa ra sản phẩm bảo hiểm tích hợp nhiều tầng bảo 

vệ trước rủi ro bệnh tật, tai nạn, tử vong giúp người trụ cột gia đình đảm bảo nguồn tài 

chính vững chắc và 5) Chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng chống dịch.  

 

Đặc biệt để gửi lời tri ân tới các lực lượng chức năng tuyến đầu đang nỗ lực hết sức mình, 

toàn thể nhân viên và đội ngũ đại lý của Fubon Life Việt Nam cam kết thực hiện chống 

dịch đồng bộ, toàn diện. Công ty cũng luôn cập nhật và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, phổ biến các quy định về 

phòng, chống dịch cho toàn thể nhân viên, người lao động của Công ty để cùng thực hiện 

như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc tại Công ty, giữ 

khoảng cách, ưu tiên các cuộc họp online, tăng cường giãn cách ở khu vực vận hành, 

phun thuốc sát khuẩn hàng tuần, cảnh báo phòng dịch hàng ngày, tặng khẩu trang, nước 

xit khuẩn cho đội ngũ đại lý, triển khai làm việc từ nhà, phân luồng di chuyển trong Công 

ty, nhắc nhở đồng nghiệp hàng ngày chú ý đề phòng dịch bệnh. 

 

Tiếp tục các hoạt động trách nhiệm vì cộng đồng  

 

Xuyên suốt chặng đường hơn 10 năm phát triển, Fubon Life Việt Nam liên tục thực hiện 

các hoạt động từ thiện xã hội đóng góp cho cộng đồng với mong muốn luôn tích cực lan 

toả thông điệp tương thân tương ái, phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội, vì sự 

phát triển của đất nước. Những hoạt động Fubon Life Việt Nam đã và đang triển khai như 

chương trình hỗ trợ trường học vùng sâu vùng xa, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, tặng thiết bị y tế cho bệnh viện, hỗ trợ học sinh cách li chống dịch. Quyết định 

đóng góp vào Quỹ vắc-xin là một hoạt động trong chuỗi hoạt động đóng góp cho cộng 

đồng mà Công ty tiếp tục thực hiện.  

 

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 vào ngày 

24/06/2021, Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam - Ông Rick Chiang chia sẻ: “Hưởng 

ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Fubon Life Việt Nam đã quyết định đóng góp 1 

tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Quyết định này thể hiện tinh thần trách 

nhiệm xã hội và tình yêu với mảnh đất Việt Nam, Fubon Life Việt Nam mong muốn được 

chung tay cùng Chính phủ để sớm chấm dứt dịch bệnh Covid-19, từ đó góp phần vào mục 

tiêu phát triển kinh tế và tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Việc góp 
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Quỹ này xuất phát từ sứ mệnh và giá trị cốt lõi trong kinh doanh của Fubon Life Việt 

Nam chúng tôi là chung tay bảo vệ người dân trước rủi ro và bệnh tật trong cuộc sống.” 

 

Thông tin về Fubon Life Việt Nam: 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, Công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã 

thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép thành lập 

và hoạt động do Bộ Tài chính phê duyệt số 60 GP/KDBH ngày 15 tháng 12  năm 2010. 

Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life 

Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung 

cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách 

hàng.  

Để thực hiện sứ mệnh phục vụ xã hội, trách nhiệm của doanh nghiệp tới cộng đồng, 

Fubon Life Việt Nam nỗ lực không ngừng, tiên phong tích cực tham gia công tác từ thiện 

xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ 

học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã triển khai và sẽ thực hiện lâu dài. 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân 

thọ Fubon Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và uy tín trên thị trường, 

doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong 

muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt 

Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là tập đoàn tài chính lớn thứ 

hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 325,8 tỷ USD với 

số lượng nhân viên trên 44.369 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn 

mười triệu khách hàng trên toàn cầu. 

 

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam 

 

Địa chỉ               :Tầng 10 và 11, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,  Hà Nội 

Người phát ngôn : Ông Rick Chiang     Tổng Giám Đốc                                    

Người liên hệ : Phạm Thị Huyền      Phòng Đối ngoại và Quan hệ Công chúng       

Điện thoại liên hệ : 024-62827888 #16246      

Hotline: 024-62827887 

Website:    http://www.fubonlife.com.vn/  

Fanpage: https://www.facebook.com/baohiemnhanthofubon  
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