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Chubb Life Việt Nam 
trao tặng trường học mới 
tại Quảng Bình



Ngày 30/3/2018, Chubb 
Life Việt Nam vừa trao 
tặng ngôi trường mới 
khang trang đến tập thể 
giáo viên và học sinh 
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 học thứ hai do Chubb 
Charitable Foundation - International 
phối hợp tài trợ, với trị giá 2,5 tỷ đồng 
(tương đương 112,500 đô la Mỹ, chiếm 
50% số vốn đầu tư cho công trình).

Với thiết kế 2 tầng và 6 phòng học 
khang trang, ngôi trường mới sẽ đảm 
bảo tiện nghi học tập cho hơn 200 

em học sinh địa phương. Cũng như 
toàn bộ những ngôi trường khác được 
Chubb Life Việt Nam tài trợ thông 
qua Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh Thiên 
tai miền Trung, trường Mầm non Duy 
Ninh được thiết kế, thi công theo tiêu 
chuẩn đảm bảo tính kiên cố cho nơi 
trú ẩn vùng lũ. Do đó, trường cũng sẽ 
là nơi trú ẩn an toàn cho khoảng 300 
người dân địa phương khi có thiên tai, 
bão lũ. Ngoài ra, hệ thống công trình 
phụ khép kín cũng 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: “Giáo dục là 
cánh cửa để dẫn đến một tương lai 
nhiều triển vọng và tạo nên những 

thay đổi tích cực cho xã hội. Hoạt 
động hỗ trợ giáo dục thông qua việc 
tài trợ xây dựng những ngôi trường 
khang trang, an toàn là cách thức đặc 
biệt để Chubb Life Việt Nam cùng góp 
sức tạo nên những giá trị lâu dài và 
bền vững cho cộng đồng địa phương. 
Trong tương lai, chúng tôi mong 
muốn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự 
án cộng đồng với ý nghĩa tương tự, thể 
hiện cam kết đồng hành lâu dài của 
Chubb Life Việt Nam với đất nước và 
con người Việt Nam”.

Từ năm 2005 đến nay, Chubb Life  
Việt Nam và Chubb Charitable 
Foundation - International đã đóng 
góp gần 21,5 tỷ đồng (tương đương 
978,000 đô-la Mỹ) để hỗ trợ các dự án 
giáo dục tại Việt Nam, gồm xây dựng 7 
ngôi trường mới, tài trợ trang thiết bị 
trường học và trao học bổng cho sinh 
viên nghèo vượt khó.

Chubb Life Việt Nam  
trao tặng trường học mới 
tại Quảng Bình

Trường Mầm non Duy Ninh sẽ đảm bảo tiện nghi học tập cho hơn 200 học sinh và là nơi trú ẩn an toàn cho khoảng 300 người dân địa phương khi có
thiên tai, bão lũ.
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Chubb Life Việt Nam  
khai trương phòng giao dịch 
thứ hai tại Hà Nội

Ngày 9/4/2018, Chubb 
Life Việt Nam chính 
thức khai trương phòng 
giao dịch thứ hai tại 
tầng 18, Tòa nhà TNR 
Tower, số 54A Nguyễn 
Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận 
Đống Đa, Hà Nội.

Là địa điểm giao dịch thứ hai của 
Chubb Life tại Hà Nội, văn phòng mới 
được thiết kế theo phong cách hiện 
đại, thể hiện qua 9 màu sắc đặc trưng 
đại diện cho Tập đoàn Chubb, mang 
đến không gian làm việc thân thiện, 
cởi mở, góp phần tăng cường sự giao 
tiếp của nhân viên một cách trực tiếp 
và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó,  
Chubb Life Việt Nam cũng chú trọng 
đầu tư trang thiết bị hiện đại cho 
phòng họp, phòng huấn luyện – đào 
tạo, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để 
nhân viên và đội ngũ kinh doanh làm 
việc, và phục vụ khách hàng.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Thị 
trường miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, 
luôn nằm trong chiến lược tăng cường 
mức độ hiện diện và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của Chubb Life Việt Nam, 
bởi tốc độ phát triển vượt bậc về kinh 
tế - xã hội và nhu cầu ngày càng tăng 
của người dân địa phương về các 
giải pháp bảo vệ tài chính. Việc khai 
trương thêm phòng giao dịch tại Hà 
Nội cho thấy sự phát triển và mở rộng 
hoạt động kinh doanh không ngừng 
của Chubb Life Việt Nam”.

Hiện Chubb Life Việt Nam đang sở hữu 
73 văn phòng trên cả nước, với đội ngũ 
hơn 29.000 Quản lý và Đại diện Kinh 
doanh. “Với sự đầu tư mạnh mẽ của 
công ty, chúng tôi tin rằng phòng giao 
dịch mới tại Hà Nội sẽ đáp ứng tối đa 

nhu cầu của khách hàng về những giải 
pháp bảo vệ tài chính hiệu quả, hỗ trợ 
tốt nhất cho khách hàng tại địa phương 
và đóng góp tích cực vào kết quả kinh 
doanh của công ty”, ông Lâm Hải Tuấn 
chia sẻ thêm.
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Đại diện Chubb Life Việt Nam cắt băng khai trương phòng giao dịch mới.

Phòng giao dịch mới với không gian làm việc thân thiện, cởi mở, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
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