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Nhịp cầu Chubb Life

Chubb Life và Chubb Charitable 
Foundation - International  

tài trợ 2,5 tỷ đồng xây trường học 
thứ 7 tại Việt Nam



Ngày 16/05/2017, Chubb 
Life Việt Nam đã chính 
thức khởi công xây mới 
Trường Mầm non Duy 
Ninh tại xã Duy Ninh, 
huyện Quảng Ninh, tỉnh 
Quảng Bình.  

Đây là ngôi trường thứ 7 được  
Chubb Life Việt Nam tài trợ xây dựng 
và là trường thứ hai do Chubb Life 
Việt Nam cùng Chubb Charitable 
Foundation - International phối hợp tài 
trợ, với trị giá 2,5 tỷ đồng (tương đương 
112,500 đô la Mỹ). Trong dịp này, 
Chubb Life Việt Nam cũng đến thăm 
hỏi và tặng hơn 200 phần quà cho các 
em học sinh đang theo học tại trường.

Với sự hỗ trợ từ Chubb Life Việt Nam, 
Chubb Charitable Foundation – 
International và địa phương, trường 
Mầm non Duy Ninh sẽ được xây mới 
hoàn toàn với thiết kế 2 tầng và 6 
phòng học khang trang. Ngôi trường 
mới với tổng giá trị đầu tư 5,1 tỷ đồng 
sẽ đảm bảo tiện nghi học tập cho 
hơn 200 em học sinh địa phương. 
Ngoài ra, đây cũng sẽ là nơi trú ẩn an 
toàn cho khoảng 300 người dân địa 
phương khi có thiên tai, bão lũ. Hệ 
thống công trình phụ khép kín được 
xây dựng trong lớp học, theo đúng 
tiêu chuẩn quốc gia dành cho trường 
mầm non.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Hỗ 
trợ cho giáo dục là ưu tiên hàng đầu 
trong các hoạt động xã hội của  
Chubb Life Việt Nam. Chúng tôi rất vui 
mừng vì những đóng góp của  
Chubb Life sẽ giúp các em có một môi 
trường học tập an toàn và vệ sinh, 
tạo điều kiện để các em tiến xa hơn 
trên con đường học vấn. Giáo dục là 
cánh cửa để dẫn đến một tương lai 
nhiều triển vọng, chúng tôi tin rằng 
việc hỗ trợ nguồn lực cho dự án xây 
mới trường mầm non Duy Ninh là một 
trong những cách thiết thực nhất mà 
Chubb Life có thể đóng góp, nhằm 

mang lại những lợi ích lâu dài cho 
cộng đồng”.

Tương tự như 06 ngôi trường trước 
đây được Chubb Life tài trợ thông 
qua Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh Thiên 
tai miền Trung, trường Mầm non Duy 
Ninh được thiết kế và thi công theo 
tiêu chuẩn dành cho trường học vùng 
lũ, đảm bảo tính kiên cố, nhằm hạn 
chế tối đa những tổn thất do mưa bão 
gây ra. Dự kiến, công trình sẽ được 
xây dựng trong 6 tháng và khánh 
thành vào đầu năm học 2017 - 2018. 

Từ năm 2010 đến 2016, Chubb Life 
Việt Nam đã tài trợ xây mới 06 ngôi 
trường thông qua Quỹ “Cùng bạn Vượt 
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sóng” – một quỹ thiện nguyện được 
Chubb Life Việt Nam thành lập từ năm 
2005. Tính đến nay, Quỹ đã đóng góp 
gần 21,5 tỷ đồng (tương đương 978.000 
đô-la Mỹ) cho các dự án xây dựng 
trường lớp mới và trao học bổng cho 
sinh viên nghèo vượt khó.

Dãy phòng học cũ của trường Duy 
Ninh được xây dựng năm 1999 với 
công năng ban đầu là một trường tiểu 
học, sau đó được chuyển mục đích sử 
dụng thành trường mầm non. Nhiều 
năm qua, địa phương vẫn không đủ 
nguồn lực để cải tạo, xây mới ngôi 
trường, cơ sở hạ tầng hiện tại đã 
xuống cấp nặng nề, không an toàn 
cho việc dạy và học.

Niềm vui trẻ thơ khi nhận được quà...

Hỗ trợ giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động xã hội của Chubb Life Việt Nam.

life.chubb.com/vn
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Chúc mừng 
Ngày Báo chí Việt Nam 21-6!
Chubb Life Việt Nam trân trọng gửi lời 
tri ân đến các cơ quan thông tấn báo chí, 
cùng các Anh Chị nhà báo, phóng viên, 
biên tập viên đã luôn đồng hành, hỗ trợ 
và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt 
thời gian qua.

Chúc các Anh Chị dồi dào sức khỏe,  
tràn đầy nhiệt huyết với nghề và giữ mãi 
ngòi bút vững vàng, sắc bén.

Ban Giám đốc
Chubb Life Việt Nam
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