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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHÔI NGUYÊN KÝ KẾT THỎA
THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục
Khôi Nguyên (KNE) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại của Ngân hàng Shinhan cho các
trường cùng các học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên ở các trường thuộc hệ thống
giáo dục của KNE (gồm Trường quốc tế Canada (CIS); Trường quốc tế Canada hệ song
ngữ (BCIS); Trường mầm non Canada - Việt Nam (CVK); Trường phổ thông liên cấp
Albert Einstein (AES) và Trường học trực tuyến E-Study).
Theo kế hoạch hợp tác này, Ngân hàng Shinhan và KNE sẽ hợp tác cung cấp chương
trình tín dụng ưu đãi lãi suất thấp để phụ huynh có thể chủ động tài chính tham gia các
khoản đầu tư giáo dục dưới hình thức thanh toán trước học phí. Ngân hàng Shinhan cũng
sẽ phát hành thẻ tín dụng trả góp thời hạn từ 6-9 tháng với lãi suất 0% để các phụ huynh
của hệ thống KNE thanh toán học phí hằng năm. Bên cạnh đó, ngân hàng còn cung cấp
thêm các dịch vụ tiện ích và ưu đãi dành riêng cho các trường cũng như các đơn vị thuộc
KNE như: Dịch vụ chi trả lương, gói vay cá nhân, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đồng thương
hiệu ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên.
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Ngoài ra, Ngân hàng Shinhan tham gia tài trợ tín dụng cho KNE và các trường thành viên
để mở rộng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đồng thời phát triển các dự án giáo dục
mới của hệ thống.
Về phía KNE, công ty sẽ hỗ trợ Ngân hàng Shinhan quảng bá sản phẩm thu hộ học phí
“School Banking” để thanh toán học phí tại các trường trong hệ thống của KNE và trên
trang web thanh toán trực tuyến của Ngân hàng. Đây là hệ thống ghi nhận tức thì và quản
lý các khoản thu từ học sinh hoàn toàn tự động, giúp phụ huynh có thể chuyển tiền đóng
học phí tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.
KNE quảng bá và cũng khuyến khích cộng đồng của hệ thống các trường sử dụng các
dịch vụ khác của Ngân hàng Shinhan, đồng thời dành những ưu đãi đặc biệt cho khách
hàng của Ngân hàng Shinhan trong các dịch vụ giáo dục của KNE.
Để đánh dấu bước phát triển quan hệ hợp tác có ý nghĩa quan trọng với hai bên, trong lễ
ký kết lần này, ông Kang Gew Won – Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại
Việt Nam vinh dự được trao chứng nhận Thành viên danh dự của KNE, cùng với ông
Trịnh Quang Đồng – Tổng Giám đốc KNE cũng được trao chứng nhận là Thành viên
danh dự của Ngân hàng Shinhan. Việc trao tặng này nhằm ghi nhận những đóng góp giá
trị của các thành viên trong ban lãnh đạo hai bên đối với việc xây dựng và phát triển mối
quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài.
Ông Kang Gew Won - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam cho biết:
“Thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này là tiền đề cho sự liên kết chặt chẽ, cùng nhau
phát triển bền vững giữa Ngân hàng Shinhan và KNE. Theo nội dung ký kết, Ngân hàng
Shinhan sẽ có cơ hội phân phối các dịch vụ tài chính đến với hệ thống các trường của
KNE, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ngược lại, KNE cũng sẽ tạo điều kiện cung cấp
các giải pháp tài chính phù hợp đến khách hàng của Ngân hàng Shinhan. Với tiềm năng
và lợi thế cạnh tranh của mỗi bên, tôi hy vọng, chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội giá trị
cho cả KNE và Ngân hàng Shinhan. Hơn nữa, tôi thực sự mong muốn sự hợp tác lần này
sẽ mang đến nhiều lợi ích cho học sinh và tương lai của xã hội”.
Ông Trịnh Quang Đồng – Tổng Giám đốc KNE cũng chia sẻ: "Là một tổ chức giáo dục
chất lượng cao, chúng tôi không chỉ xây dựng và mang đến cho các em học sinh những
giá trị giáo dục ưu việt để tự tin bước ra hội nhập với thế giới, mà còn luôn chú trọng
đến việc hỗ trợ các bậc cha mẹ những giải pháp tài chính để có thể an tâm đồng hành lâu
dài cùng chúng tôi trong cuộc hành trình đầu tư cho tương lai của con cái. Ngân hàng
Shinhan tuy là một đối tác mới nhưng đã tỏ ra rất năng động, thấu hiểu và sẵn sàng cùng
chúng tôi chia sẻ các giải pháp để thực hiện mục tiêu này. Tôi tin tưởng rằng với bề dày
kinh nghiệm, uy tín cùng sự tận tâm và chất lượng dịch vụ đã được khẳng định tại Việt
Nam, Ngân hàng Shinhan sẽ trở thành một đối tác lâu dài và quen thuộc với cộng đồng
giáo dục của KNE. Chúng tôi rất vui mừng vì bước phát triển quan trọng này trong quan
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hệ giữa hai bên để mở ra một chặng đường hợp tác mới đầy tiềm năng. Tôi hy vọng các
bậc cha mẹ của hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS) cũng như các đơn vị thành viên
khác của KNE và cả các khách hàng của Ngân hàng Shinhan sẽ được thụ hưởng ngày
càng nhiều hơn những lợi ích thiết thực mà hai bên cùng mong muốn thực hiện trong
chương trình hợp tác này".

VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
KHÔI NGUYÊN (KNE)
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Khôi Nguyên (KNE) được
thành lập từ năm 2010 với mục tiêu tập trung đầu tư và phát triển một hệ
thống giáo dục chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các chương
trình đa dạng cùng những dịch vụ và tiện ích tốt nhất cho học sinh cũng như
cho các bậc cha mẹ. Hiện nay, KNE nắm giữ 100% hoặc cổ phần chi phối tại
5 trường thuộc hệ thống trường quốc tế Canada và tất cả các công ty dịch vụ
phục vụ hệ thống Trường, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.
Để biết thêm các thông tin về KNE, vui lòng truy cập:
Website: https://www.khoinguyenholdings.edu.vn/
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VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng
Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc 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. SFG được niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán
New York (NYSE).
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. Sau hơn 28
năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt
động khắp miền Bắc, Trung và Nam. 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. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan
được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán
lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam và ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải
thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia
trao tặng.
Vào tháng 12/2020, Ngân hàng Shinhan được vinh danh trong Top 100
doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 do do Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự
Phát triển bền vững Việt Nam (“VBCSD”) tổ chức.
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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