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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN ỦNG HỘ 6 TỶ ĐỒNG CHO QUỸ
VACCINE COVID-19
- Tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Mang đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh tài
chính”

- Ủng hộ 6 tỷ đồng cho Quỹ vaccine Covid-19, nỗ lực góp phần cùng Chính phủ và cộng
đồng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định dân sinh
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2021 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) đã ủng hộ 6 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng, chống
Covid-19 tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine Covid-19. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động ý
nghĩa của Ngân hàng Shinhan thực hiện từ đầu năm đến nay, nhằm chung tay cùng cộng
đồng đẩy lùi đại dịch.
Trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh tại các địa phương như Bắc Giang, Đà Nẵng,
Hà Nội, TPHCM,…theo đó, vào ngày 27/05/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng,
chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Buổi lễ ra mắt Quỹ
vaccine Covid-19 được tổ chức vào tối ngày 05/06 vừa qua, tại Nhà hát lớn, Hà Nội với
sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (“TW MTTQVN”). Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Shinhan
đã trao tặng 6 tỷ đồng cho Quỹ vaccine Covid-19, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của TW
MTTQCB về phong trào xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine Covid-19.
Chia sẻ về hoạt động này, đại diện của Ngân hàng Shinan cho biết: “Với tình hình dịch
ngày càng diễn biến nghiêm trọng tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, thì việc cung cấp
vaccine kịp thời, rộng rãi đến người dân là một điều cấp thiết để chuyển từ phòng ngự
sang chủ động tấn công dịch bệnh và cần phải thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Do đó, thông qua hoạt động này, Ngân hàng Shinhan muốn đóng góp một phần công sức,
chung tay cùng Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh nguồn kinh phí mua vaccine Covid-19,
hướng đến mục tiêu sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định dân sinh”.
Kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát đến nay, Ngân hàng Shinhan luôn nỗ lực triển khai
đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng do tác
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động của Covid-19 thông qua các gói ưu đãi lãi suất và miễn/giảm chi phí giao dịch,…
Đồng thời, Ngân hàng Shinhan cũng thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ công
tác phòng chống dịch cũng như lan toả tinh thần “tương thân, tương ái” như: Ủng hộ 5 tỷ
đồng cho MTTQVN phục vụ công tác phòng chống dịch, ủng hộ hơn 300 phần quà cùng
vật tư y tế đến đội ngũ y bác sĩ, quân nhân tại các điểm cách ly như Lạng Sơn, Cần Thơ,
tiêu thụ 16.5 tấn dưa hấu ủng hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… Ngày
08/06 vừa qua, tuân thủ theo Công văn 3895/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước, Ngân
hàng Shinhan cũng đã thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine
Covid-19 cho khách hàng.
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VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
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, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng
Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan.
SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở
Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Ngân hàng Shinhan luôn tích cực trong công tác xã hội và hỗ trợ cộng đồng,
nhằm thực hiện sứ mệnh mang đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức
mạnh tài chính. Theo đó, Ngân hàng Shinhan đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa
nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Đồng thời, Ngân hàng cũng đã đồng hành và hỗ trợ người dân miền Tây và
miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do thiên tai gây ra với những số tiền
và nhu yếu phẩm thiết thực.
Riêng trong năm 2020, Ngân hàng Shinhan đã có 410 giờ hoạt động xã hội, với
tổng số lượt tham gia của nhân viên là 4,148 lượt. Tổng chi phí dành cho các
hoạt động xã hội tính từ năm 2007 đến cuối năm 2020 của ngân hàng lên đến
62 tỷ đồng.
Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan, vui lòng truy cập:
Website: https://shinhan.com.vn/
Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
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