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Nhịp cầu Chubb Life

Chubb Life Việt Nam  
trao tặng thiết bị dạy và học 
cho các trường tiểu học
Kỷ niệm 11 năm ngày thành lập đội ngũ 
kinh doanh Chubb Life tại Việt Nam



Tham gia đóng góp vào các 
hoạt động xã hội cũng là 
một trong những ưu tiên 
hàng đầu của Chubb Life 
Việt Nam. Từ những năm 
đầu thành lập đến nay, 
Chubb Life đã đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp phát 
triển giáo dục của Việt Nam 
thông qua các hoạt động của 
Quỹ “Cùng Bạn Vượt Sóng” - 
một quỹ thiện nguyện được 
Chubb Life Việt Nam thành 
lập từ năm 2005. Tính đến 
nay, Quỹ “Cùng Bạn Vượt 
Sóng” đã tài trợ tổng cộng 
gần 19 tỷ đồng cho các 
hoạt động hỗ trợ giáo dục, 
bao gồm: tài trợ xây mới 
và nâng cấp được 6 ngôi 
trường tiểu học tại các địa 
phương chịu nhiều thiên 
tai, hỗ trợ trang thiết bị dạy 
và học, và trao học bổng 
cho hơn 1.200 sinh viên 
đến từ khắp các tỉnh thành 
trên cả nước.

 

Ngày 05/09 vừa qua, Chubb Life  
Việt Nam vừa tổ chức trao tặng các 
vật tư, thiết bị cần thiết để hỗ trợ khắc 
phục tình trạng thiếu thốn phương tiện 
dạy và học cho 4 trường tiểu học trước 
đây đã từng được Chubb Life tài trợ 
xây mới từ năm 2011 đến năm 2014. 

Thông qua Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh 
Thiên tai miền Trung, Quỹ Chubb 
Charitable Foundation – International 
phối hợp cùng Chubb Life Việt Nam 
trao tặng máy tính, thư viện sách và 
phòng học tiếng Anh với tổng giá trị 
tài trợ là 900 triệu đồng cho 4 ngôi 
trường Tiểu học Xuân Lâm (tỉnh Phú 
Yên), trường Tiểu học Số 1 Triệu Độ 
(Quảng Trị), trường Tiểu học Số 2 
Quảng Thành (Thừa Thiên Huế) và 
trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thành 
(Nghệ An). 

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Chubb Life Việt Nam, chia sẻ: “Việc 

chăm lo cho tương lai của thế hệ trẻ là 
nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Hoạt 
động hỗ trợ xây dựng trường trong 
những năm vừa qua, cũng như hoạt 
động trao tặng thiết bị dạy và học lần 
này là cách thức để Chubb Life cùng 
góp sức tạo nên những giá trị lâu dài 
và bền vững cho các địa phương còn 
gặp nhiều khó khăn tại Việt Nam. 
Chúng tôi tin rằng những ngôi trường 
mới với điều kiện dạy và học tốt hơn 
sẽ là bệ phóng vững chắc để nhiều 
thế hệ học sinh có thể tiến xa hơn 
trên con đường học vấn, trở thành 
những công dân hữu ích cho xã hội 
trong tương lai. Đây cũng là cách thức 
Chubb Life chọn để thể hiện sự cam 
kết gắn bó tại thị trường Việt Nam”.

Nhân sự kiện này, cô Trần Thị Phương, 
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 2  
Vĩnh Thành (Nghệ An) cho biết: 
“Chúng tôi rất cảm kích khi Chubb Life 
Việt Nam luôn thể hiện sự quan tâm 

Chubb Life Việt Nam 
trao tặng thiết bị dạy 
và học cho 04 trường 
tiểu học

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam trao gói tài trợ trị giá 330 triệu đồng 
cho trường Tiểu học Số 1 Triệu Độ, Quảng Trị.
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và thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn 
của những ngôi trường trong vùng 
thiên tai lũ lụt nói chung, và trường 
Tiểu học Số 2 Vĩnh Thành nói riêng. 
Không chỉ nhận được sự hỗ trợ về mặt 
tài chính để xây mới ngôi trường vào 
năm 2014, năm nay thầy và trò chúng 
tôi còn vinh dự nhận thêm một món 
quà đặc biệt từ Chubb Life trước thềm 
năm học mới 2016 - 2017: máy vi tính, 
máy chiếu, trang thiết bị thư viện với 
danh mục các loại sách đa dạng. Chắc 
chắn những món quà ý nghĩa này sẽ 
bổ sung đầy đủ hơn cơ sở vật chất của 
nhà trường, tạo điều kiện dạy và học 
tốt hơn. Đặc biệt, tủ sách với nhiều 
đầu sách hay sẽ mang lại cho các em 
cơ hội tiếp cận những câu chuyện 
khơi dậy lòng yêu thương con người, 
tình bạn bè và lòng nhân ái, góp 
phần tạo cho các em một nền tảng 
tốt hơn để trở thành những công dân 
có ích cho gia đình và xã hội trong 
tương lai”.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Chubb Life, 4 trường tiểu học nói trên có thể khắc phục tình trạng thiếu thốn phương tiện dạy và học, trang bị thêm máy tính, 
thư việc sách, phòng học tiếng Anh...

Niềm vui ngày tựu trường…

chubb.com/vn



Ngày 13/09/2016 đã trở thành cột mốc 
quan trọng của Chubb Life, ghi dấu 
chặng đường 11 năm hình thành và 
lớn mạnh của đội ngũ kinh doanh 
Chubb Life (13/09/2005 – 13/09/2016).   

Năm 2005, Chubb Life Việt Nam 
chính thức hoạt động dưới thương 
hiệu ACE Life với trên 500 Quản lý 
và Đại diện Kinh doanh, doanh thu 
đạt hơn 3 tỷ đồng. Trải qua 11 năm, 
dù phải đương đầu với không ít cạnh 
tranh trên thị trường, Chubb Life vẫn 
vững vàng trong công tác đào tạo và 
phát triển một đội ngũ kinh doanh 
lớn mạnh, vững vàng về kiến thức, 
chuyên nghiệp về dịch vụ và chuẩn 
mực về đạo đức kinh doanh. Tính đến 
tháng 9/2016, Chubb Life Việt Nam 
đã phát triển đội ngũ gần 18.000 Đại 
diện Kinh doanh hoạt động tại 43 văn 
phòng trên cả nước.  

Riêng với đội ngũ kinh doanh tại văn 
phòng Chubb Tower I – TP.HCM, ý 
nghĩa của ngày này càng thêm đặc 
biệt, bởi đây đồng thời là ngày thành 
lập văn phòng. Trong ngày này, các 

văn phòng khác trên khắp cả nước 
cũng cùng nhau trang trí nơi làm việc, 
các thành viên trong đủ các sắc màu 
Chubb Life đều hiểu rõ nhiệm vụ 

của mình và quyết tâm góp sức hoàn 
thành mục tiêu chung. Hãy cùng điểm 
qua một số hình ảnh ghi lại sự kiện 
đặc biệt này!

Kỷ niệm 11 năm ngày 
thành lập đội ngũ  
kinh doanh Chubb Life 
tại Việt Nam

Trong dịp đặc biệt này, đội ngũ kinh doanh cả nước đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và 
ý nghĩa, nhằm đẩy mạnh kết quả kinh doanh và tăng cường tinh thần đội ngũ.
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SỐ TK

Chặng đường phát triển 
của Chubb Life Việt Nam

2010

2016

Doanh thu 
3,4 tỷ đồng
1 văn phòng 

11 văn phòng 

Doanh thu 
731,4 tỷ đồng

43 văn phòng 

Doanh thu 
2.000 tỷ đồng

18.000 Đại diện
Kinh doanh

583 Đại diện
Kinh doanh

8.164 Đại diện
Kinh doanh
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