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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN ĐỒNG HÀNH CÙNG ỦY BAN
TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC CHỐNG DỊCH
COVID-19
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (“Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam”). Đây là một trong những hoạt động cộng đồng mang giá trị
nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Shinhan, nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chống dịch
Covid-19. Buổi lễ trao tặng diễn ra tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ, Tầng 1, nhà A,
số 46 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng lên
hàng ngày, hàng giờ. Trước thực trạng này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát
động chiến dịch “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” vào ngày 17/03/2020,
nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước,
cũng như các kiều bào ở nước ngoài, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid19. Hưởng ứng lời kêu gọi này, ngày 31/03/2020, Ngân hàng Shinhan đã ủng hộ 5 tỷ
đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam. Thông qua hoạt động này, Ngân hàng Shinhan mong muốn lan tỏa tài chính
ấm áp đến với cộng đồng, đồng hành cùng Việt Nam vượt qua giai đoạn đầy thử thách
của dịch bệnh Covid-19.
Ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, cho biết:
“Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19. Do đó, Ngân hàng Shinhan mong muốn cùng chia sẻ gánh nặng về tài
chính, để chung tay cùng Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch
Covid-19. Đồng thời, thông qua hoạt động đóng góp ủng hộ Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng về tinh thần tương thân, tương ái đến
cộng đồng. Với sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn dân, Việt Nam chắc chắn
chiến thắng đại dịch”.
Đón nhận sự ủng hộ từ Ngân hàng Shinhan, Ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam, chia sẻ: “Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương

MTTQ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Ngân hàng Shinhan. Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết thực hiện đúng mục đích số tiền ủng hộ, đảm bảo
nguồn kinh phí đến các đơn vị, hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn
biến phức tạp như hiện tại”.
Trước đó, ngày 24/03/2020, Ngân hàng Shinhan cũng đã tổ chức trao tặng 200 phần quà
và vật tư y tế đến đội ngũ y bác sỹ và quân nhân tại 03 điểm cách ly ở tỉnh Lạng Sơn,
nhằm tiếp sức cho những “chiến binh” kiên cường trên mặt trận chống Covid-19. Cuối
tháng 02/2020, Ngân hàng Shinhan hỗ trợ thu mua và tiêu thụ 16,5 tấn dưa hấu cho nông
dân Việt Nam, giúp họ vượt qua khó khăn trong bối cảnh tình hình xuất nhập khẩu nông
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan
sẽ tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa, cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch,
hướng đến sứ mệnh “Mang đến một tương lai tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh tài chính”.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là
ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài
chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng
đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc,
Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Với mạng lưới hoạt động
tại nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 27.000 nhân viên, SFG cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính
Cá nhân, Bảo hiểm, Quản lý Tài sản và các danh mục đầu tư khác. SFG được niêm
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng
khoán New York (NYSE).
Trực thuộc SFG, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được xem là lá cờ đầu của tập đoàn
với trụ sở tại 20 quốc gia. Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được Tạp chí Global
Fincance vinh danh trong Top 50 Ngân hàng Lớn nhất Thế giới ở Thị trường mới
nổi (2018) và Top 50 Ngân hàng Thương mại An toàn nhất Thế giới (2019).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới
hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ngân hàng
Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt
cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau hơn 27 năm thành lập và
phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc,
Trung và Nam. Nhờ mạng lưới các chi nhánh và hệ thống ATM trải dài khắp nước
cùng dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại. Ngân hàng Shinhan đang đồng hành cùng
hàng triệu khách hàng. Năm 2019, Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam được Tạp chí
HR Asia trao tặng giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á.
Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:
Website: https://shinhan.com.vn/
###
Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
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