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Thông điệp từ Ban Lãnh đạo

Quý Khách hàng kính mến,

Hòa trong không khí vui tươi, rộn ràng 
đón chào Xuân mới, thay mặt Dai-ichi Life 
Việt Nam, tôi gửi đến Quý khách cùng 
gia đình  những lời chúc tốt đẹp nhất 
và hân hạnh chào đón Quý khách đến 
với Bản tin Đặc biệt – Kỷ niệm 14 
năm thành lập Dai-ichi Life Việt Nam 
(18/1/2007 – 18/1/2021) và Mừng 
Xuân Tân Sửu 2021.

Kính thưa Quý Khách, 

Năm 2020 là một năm đầy thử thách đối với nhiều ngành nghề 
không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới, khi dịch 
Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực 
không ngừng, Dai-ichi Life Việt Nam đã về đích với kết quả 
kinh doanh rất đáng khích lệ. 

Tổng doanh thu phí năm 2020 của Dai-ichi Life Việt Nam đạt 
15.610 tỷ đồng, giữ vững vị thế là một trong bốn công ty 
bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu Việt Nam. Luôn cam kết 
các giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, trong năm 2020, 
Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 1.300 tỷ đồng với 
hơn 100.000 trường hợp. Bên cạnh đó, Chương trình Tích lũy 
điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” cho tới năm 2020 có tổng số điểm 
thưởng tích lũy cho khách hàng đạt hơn 312.000.000 điểm 
(tương đương 312 tỷ đồng).

Về quy mô hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào với hơn 
290 văn phòng, “phủ sóng” khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, 
phục vụ hơn 3,6 triệu khách hàng thông qua đội ngũ 1.500 
nhân viên và 92.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp; cùng 
các đối tác uy tín như Sacombank, LienVietPostBank, HDBank, 
SHB, Bac A Bank, MSB và VNPost. 

Nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trong kỷ 
nguyên số, Dai-ichi Life Việt Nam liên tục ra mắt các dịch vụ mới 
trên nền tảng số hóa, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện 
nhất trong giao dịch: nghiên cứu và phát triển thêm các tiện ích 
mới trên ứng dụng Dai-ichi Connect, thêm các phương thức 
đóng phí tiện lợi, trải nghiệm dịch vụ tại quầy qua máy 
tính bảng,… 

Không dừng lại ở đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh 
khi liên tục ra mắt 4 sản phẩm mới với nhiều ưu điểm vượt trội 

và được vinh danh qua các giải thưởng uy tín như: “Top 20 
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2020”, “Top 10 Công ty 
Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2020”, “Top 500 Doanh nghiệp 
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Top 2 Nơi làm việc 
tốt nhất ngành Bảo hiểm”,  “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon 
Times CSR 2020”…

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả, năm 2020 cũng ghi nhận 
những đóng góp ý nghĩa của Dai-ichi Life Việt Nam cho cộng đồng. 
Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã hỗ trợ gần 
12 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội như: phòng chống dịch; 
hiến máu nhân đạo; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; 
Chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Hướng về đồng bào 
miền Trung”...

Kính thưa Quý Khách,

“Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân”. 
Từ những bước đi đầu tiên vững chãi, Dai-ichi Life Việt Nam đã 
tạo nên hành trình 14 năm qua với những thành tựu đáng tự hào, 
nhờ vào sự tin yêu và đồng hành của Quý khách. Đây chính 
là nguồn động lực to lớn để tập thể Dai-ichi Life Việt Nam 
không ngừng đổi mới, tận tâm hơn trong công việc, 
chuyên nghiệp hơn trong mọi hoạt động và hoàn thiện hơn về 
sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Thay mặt Dai-ichi Life Việt Nam, 
tôi xin gửi đến Quý khách lời tri ân chân thành nhất. Cảm ơn 
Quý khách đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể thiếu 
trong vòng tròn kết nối và lan tỏa yêu thương của Dai-ichi Life 
Việt Nam. 

Chào đón tuổi 14 với nhiều mục tiêu và kỳ vọng lớn lao 
cho tương lai, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục cam kết mang 
đến những giá trị tốt nhất, thiết thực nhất dành cho 
khách hàng, bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa giữa 
tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, hướng đến trở thành công ty BHNT tốt nhất Việt Nam. 

Trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Dai-ichi Life Việt Nam, 
tôi xin kính chúc Quý khách cùng gia đình một năm mới 
Hạnh Phúc, An Khang, Thịnh Vượng!

Trân trọng,

Trần Đình Quân
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
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Chương trình dành cho Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm mới từ ngày 01/10/2020 đến ngày 
31/12/2020 và được chia thành 3 đợt với các giải thưởng hấp dẫn:

Hoạt động của Công ty
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM CHÚC MỪNG 
340 KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
“MỪNG TUỔI 14 – LỘC VÀNG TRAO TAY”

- Giải thưởng áp dụng cho các Hợp đồng bảo hiểm được phát hành theo từng Đợt 1, 2, 3:

Tổng số 
giải thưởngCơ cấu giải thưởng

Tổng cộng 6.063.200.000

Nội dung giải thưởng

Tổng số 
giải thưởngCơ cấu giải thưởng Thành tiền

(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Nội dung giải thưởng
Số giải thưởng 

dành cho KH Kênh 
Đại lý Truyền thống

Số giải thưởng
dành cho KH Kênh 
Phân phối Mở rộng

Số giải thưởng 
dành cho KH Kênh 
Đại lý Truyền thống

Số giải thưởng
dành cho KH Kênh 
Phân phối Mở rộng

Giải Đặc biệt

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

10 lượng Vàng miếng SJC 999.9

05 lượng Vàng miếng SJC 999.9

03 lượng Vàng miếng SJC 999.9

01 lượng Vàng miếng SJC 999.9

01

03

06

10

01

03

06

10

02

06

12

20

1.144.000.000 

1.716.000.000 

2.059.200.000 

1.144.000.000 

Tổng cộng 3 Đợt 3.432.000.000

Giải Khuyến khích 02 chỉ Vàng miếng SJC 999.9 50 giải/Đợt 50 giải/Đợt 100 giải/Đợt 1.144.000.000 

340 GIẢI THƯỞNG VỚI TỔNG GIÁ TRỊ HƠN 9 TỶ ĐỒNG

Ngày 28/1/2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Lễ quay số xác định trúng thưởng chương trình khuyến mại 
“Mừng tuổi 14 – Lộc vàng trao tay” tại Trụ sở chính, TP. HCM. Tại đợt quay cuối cùng này, Dai-ichi Life 
Việt Nam đã tìm ra 100 khách hàng trúng thưởng giải Khuyến khích của Đợt 3, đồng thời cũng đã xác 
định 40 khách hàng trúng Giải Đặc Biệt, Giải Nhất, Giải Nhì và Giải Ba cho cả ba Đợt 1, 2, 3. 

- Giải thưởng áp dụng cho tất cả Hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ 01/10/2020 đến hết ngày 05/01/2021:



Hoạt động của Công ty
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Hoạt động của Công ty
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Hoạt động của Công ty
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM CHÚC MỪNG 
140 KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 3

VÀ CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT, NHẤT, NHÌ, BA 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MỪNG TUỔI 14 – LỘC VÀNG TRAO TAY”



Hoạt động của Công ty
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM CHÚC MỪNG 
140 KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 3

VÀ CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT, NHẤT, NHÌ, BA 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MỪNG TUỔI 14 – LỘC VÀNG TRAO TAY”



Hoạt động của Công ty
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KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI LÝ MỚI TẠI TỈNH QUẢNG NINH 
Ngày 4/11/2020, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức khai 
trương Văn phòng Tổng Đại lý thứ 5 tại tỉnh Quảng Ninh, tọa 
lạc ở số 2, Khu đô thị Monbay, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
Nhân dịp này, Dai-ichi Life Việt Nam đã trao tặng 20 suất học 
bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi trên 
địa bàn TP. Hạ Long.

Với sự góp mặt của văn phòng Tổng đại lý thứ 5 tại Quảng Ninh, 
Dai-ichi Life Việt Nam đã có hơn 290 văn phòng “phủ sóng” trên 
toàn quốc, giúp Khách hàng thuận tiện hơn trong giao dịch 
đúng với phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”.

Ngày 29/10/2020, Dai-ichi Life Việt Nam và UEF (Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ ký kết và công 
bố hợp tác Chương trình Quyền Ưu tiên Tuyển sinh, nhân dịp Lễ khai giảng Chương trình đào tạo Cử nhân Anh Quốc 
năm học 2020 -2021 tại Trường UEF, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Đây là chương trình liên kết giáo dục độc đáo giữa Dai-ichi Life Việt Nam và UEF đem lại đặc quyền cho người thân của 
Khách hàng. Với sự liên kết này, Người nhận Quyền Ưu tiên Tuyển sinh có cơ hội tham gia Chương trình Cử nhân Anh Quốc 
do UEF liên kết đào tạo với hai trường đại học lâu đời và danh tiếng của Vương quốc Anh là Đại học Gloucestershire và 
Đại học Leeds Trinity. 

Người nhận Quyền Ưu tiên Tuyển sinh sẽ được cấp học bổng tương đương 5% học phí hàng năm cho hai năm đầu tiên 
của khóa học. Đồng thời, khi theo học Chương trình Cử nhân Anh Quốc, sinh viên có thể chuyển tiếp du học tại Anh từ 
năm thứ ba trở đi. 

Văn phòng Tổng Đại lý thứ 5 tại tỉnh Quảng Ninh của 
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức được khai trương tại TP. Hạ Long.

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM VÀ UEF 
KÝ KẾT HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN ƯU TIÊN TUYỂN SINH

Ông Ngô Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Dai-ichi Life Việt Nam (trái) và 
ông Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng UEF (phải), ký kết hợp tác.



Hoạt động của Công ty
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Dù bạn ở bất cứ nơi nào, sức khỏe có phải là điều bạn quan tâm?
Hành trình đáng nhớ khám phá vùng đất mới.
Chuyến công tác nước ngoài dài ngày nhiều trải nghiệm.
Năm tháng dài du học nơi quê người.
Những lần thăm người thân ở phương xa.
Tất cả sẽ mất đi sự trọn vẹn nếu bạn gặp vấn đề về sức khỏe.
Hãy cùng Dai-ichi Life Việt Nam lên kế hoạch bảo vệ sức khỏe toàn diện trên phạm vi toàn cầu ngay từ hôm nay, cho 
những hành trình ý nghĩa của cuộc sống được bảo vệ mọi lúc, mọi nơi.

Bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình trên toàn thế giới
BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN CẦU 

LINH HOẠT CHO NHIỀU ĐỐI TƯỢNG - Với tuổi bảo hiểm lên đến 75 tuổi, cả gia đình bạn sẽ được bảo vệ toàn diện để 
những hành trình luôn được tiếp nối và gia tăng trải nghiệm sống.

QUYỀN LỢI BẢO VỆ ƯU VIỆT - Hành trang không thể thiếu trên mọi chuyến đi của cuộc đời

Điều trị nội trú Phổ Thông

Quyền lợi lựa chọn thêm

Điều trị ngoại trú

PHỔ THÔNG
Classic

Điều trị nội trú Đặc Biệt

Quyền lợi lựa chọn thêm

Điều trị ngoại trú

ĐẶC BIỆT
Superior

Điều trị nội trú Cao Cấp

Quyền lợi lựa chọn thêm

Điều trị ngoại trú

Chăm sóc răng

CAO CẤP
Elite

ĐA DẠNG LỰA CHỌN - Bạn có đến 3 lựa chọn chương trình bảo vệ: Cao cấp, Đặc biệt và Phổ thông. Phù hợp với nhu 
cầu cá nhân, giúp bạn an tâm bảo vệ sức khỏe để an tâm tận hưởng mọi hành trình cuộc sống.

Hệ thống bảo lãnh 
viện phí rộng khắp 

Việt Nam và 
Thế giới

Tuổi bảo hiểm 
đến 75 tuổi

Bảo vệ toàn cầu 
với phí hợp lý

Chăm sóc sức khỏe 
cả nhà trên cùng 

1 hợp đồng

Quyền lợi cao 
lên đến 1 tỷ 

cho mỗi bệnh/ 
thương tật



Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng
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CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG “GẮN BÓ DÀI LÂU”
Mỗi hợp đồng bảo hiểm chính là thêm một niềm tin được gửi gắm tại Dai-ichi Life Việt Nam.

Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” được  giới thiệu từ 2013 đến nay nhằm thay cho lời tri ân đến 
Quý khách đã lựa chọn đồng hành và gắn bó cùng Dai-ichi-Life Việt Nam. Tổng số tiền thưởng mà chúng tôi đã 
dành tặng cho tất cả khách hàng đã lên đến hơn 312 tỷ đồng tính đến tháng 12 năm 2020. Xin trân trọng kính mời 
Quý khách trải nghiệm dịch vụ cộng thêm này để tích lũy điểm và nhận được những món quà ý nghĩa từ Dai-ichi Life 
Việt Nam.

LINH HOẠT CÁC HÌNH THỨC ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

Đổi điểm trực tuyến dễ dàng qua Dai-ichi Connect:
• Tải ứng dụng Dai-ichi Connect trên điện thoại. 

• Đăng nhập vào Dai-ichi Connect Chọn loại quà tặng & mệnh giá        Nhập thông tin để nhận quà.

Đổi điểm trực tiếp:
• Điền Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng và gửi về/ nộp tại Văn Phòng giao dịch gần nhất.

KHO QUÀ TẶNG & DỊCH VỤ HẤP DẪN

Phiếu quà tặng điện tử Tiki Phiếu mua hàng 
siêu thị Coopmart & Big C

Thẻ trả trước đồng thương hiệu Dai-ichi & 
HDBank

Nạp tiền điện thoại
(Vinaphone, Mobifone, Viettel) Phiếu khám sức khỏe Quà tặng hiện vật hấp dẫn khác

Đóng phí định kỳ Tặng điểm cho Người thân Đầu tư vào Quỹ mở DFVN



Sau thời gian thử nghiệm tại 33 Văn phòng/Tổng Đại lý và nhận được phản hồi rất tích cực từ Khách hàng, 
Dai-ichi Life Việt Nam quyết định triển khai trang bị máy tính bảng (tablet) tại quầy dịch vụ của hơn 290 
văn phòng trên toàn quốc.

Với máy tính bảng tại quầy, Quý khách có thể xem, kiểm tra và xác nhận yêu cầu trực tiếp trên màn hình, 
đồng thời, phản hồi chất lượng dịch vụ ngay khi hoàn tất giao dịch. 

Trên thị trường Việt Nam, đa phần các chức năng của ứng dụng bảo hiểm thường chỉ hỗ trợ cho Khách hàng 
khi hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành. Với Dai-ichi Life Việt Nam, sự chăm sóc và phục vụ còn dành cho 
cả những Khách hàng vừa mới nộp Hồ sơ và trong giai đoạn thẩm định.

Ngay khi nhận được Hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm, 
Quý khách sẽ nhận được tin nhắn SMS và 
email để kích hoạt tài khoản Dai-ichi Connect. 
Các thông báo về tình trạng hồ sơ sẽ được 
cập nhật đến Quý khách một cách kịp thời 
trên ứng dụng Dai-ichi Connect.

Và khi đã có Hợp đồng bảo hiểm với Dai-ichi Life 
Việt Nam, Quý khách đừng quên trải nghiệm 
ứng dụng Dai-ichi Connect với nhiều tính năng 
hữu ích giúp việc quản lý hợp đồng của Quý khách 
thật đơn giản và tiện lợi!
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Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng

LINH HOẠT CÁC HÌNH THỨC ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

Đổi điểm trực tuyến dễ dàng qua Dai-ichi Connect:
• Tải ứng dụng Dai-ichi Connect trên điện thoại. 

• Đăng nhập vào Dai-ichi Connect Chọn loại quà tặng & mệnh giá        Nhập thông tin để nhận quà.

Đổi điểm trực tiếp:
• Điền Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng và gửi về/ nộp tại Văn Phòng giao dịch gần nhất.

NHẬN THÔNG BÁO TIẾN TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM 
NGAY TRÊN DAI-ICHI CONNECT

Rất tiện lợi và hiện đại, 
không cần mất công điền 
giấy tờ như trước nữa...”
“

GIAO DỊCH TẠI QUẦY CHỈ VỚI VÀI



Ngày 20/01/2021, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức giới thiệu đến Khách hàng phương thức đóng phí bảo hiểm 
qua Ví điện tử MoMo. Đây là phương thức thanh toán trực tuyến rất phổ biến tại Việt Nam và thuận tiện cho 
Khách hàng trong việc đóng phí bảo hiểm.

Dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua Ví điện tử MoMo làm đa dạng thêm các  phương thức đóng phí bảo hiểm, 
giúp Quý khách linh động hơn trong việc lựa chọn phương thức đóng phí phù hợp nhất.
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Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng

TIỆN LỢI VÀ DỄ DÀNG ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM HƠN QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

Ứng dụng Dai-ichi Connect hoặc website http://kh.dai-ichi-life.com.vn
Thanh toán bằng Thẻ nội địa hoặc quốc tế của 
hơn 31 ngân hàng Việt Nam (miễn phí giao dịch)

Internet banking/ mobile banking của các ngân hàng sau (miễn phí giao dịch)

Dịch vụ Ủy thác thanh toán phí bảo hiểm (Auto Debit) cho khách hàng có tài khoản

Ví điện tử bằng ứng dụng Ví Việt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Ví điện tử bằng ứng dụng MoMo 

Qua các Bưu cục trong hệ thống Bưu điện (VNPost)

Nộp tiền mặt vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam thuộc các Ngân hàng sau (miễn phí giao dịch)

010.0000.33818

310.10.00.0119400

068.7040.70138280

1700201180905

1010502953

006611590001

Tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

Mạng lưới các điểm giao dịch của Viettel 

Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại các Văn phòng/Tổng Đại lý Dai-ichi Life Việt Nam 

Qua các hệ thống ATM của ngân hàng Vietcombank

Chuyển khoản vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam (phí chuyển do người chuyển tiền chịu)

Tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

0300178006

007.100.0329053



Các bệnh nhân chụp hình lưu niệm cùng đại diện Dai-ichi Life Việt Nam và đội ngũ y, bác sĩ.
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Sứ mệnh "Vì cuộc sống tươi đẹp"

Ngày 20/10/2020, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Chương trình 
Hiến máu nhân đạo tại Trụ sở chính, TP. Hồ Chí Minh. 

Hơn 500 tình nguyện viên, là Giám đốc các văn phòng Tổng Đại lý, 
đội ngũ quản lý kinh doanh, các Nhân viên và Tư vấn Tài chính của 
Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã hiến tặng 403 
đơn vị máu, tương đương 100.750 ml.

Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại tỉnh Bắc 
Ninh (11/6) và TP. Cần Thơ (24/7) với hơn 380 đơn vị 
máu, tương đương 95.000 ml được hiến tặng.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam 
triển khai chương trình nhân văn này hiến tặng 
tổng cộng hơn 5.783 đơn vị máu, tương đương 
1.620.150 ml.

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2020 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

“ĐEM ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO” TẠI KIÊN GIANG
Ngày 17/10/2020, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo 
TP. HCM và bệnh viện địa phương tiến hành phẫu thuật miễn phí cho gần 200 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể 
tại tỉnh Kiên Giang.

Đây là đợt phẫu thuật thuộc chương trình "Kết nối yêu thương - Đem ánh sáng cho người nghèo 2020" do Quỹ Vì 
cuộc sống tươi đẹp Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ với tổng số tiền 400 triệu đồng, góp phần mang lại ánh sáng cho hơn 
500 bệnh nhân nghèo.

Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam đồng hành cùng 
chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Hiến máu nhân đạo 2020”.

Sự tham gia nhiệt tình của đông đảo tình nguyện viên góp phần vào 
thành công của chương trình. 
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Sứ mệnh "Vì cuộc sống tươi đẹp"

TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 
Nhằm tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong tháng 9, 10/2020, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của 
Dai-ichi Life Việt Nam đã trao 696 suất học bổng và quà tặng với tổng trị giá 328 triệu đồng cho 696 học sinh tại Thanh Hóa, 
TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hà Nội; phối hợp với Ngân hàng Sacombank trao 480 suất học bổng trị giá 420 triệu đồng 
cho 480 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hà Nam, Đắk Nông, Trà Vinh, Thái Nguyên, Hậu Giang, Đà Nẵng; phối hợp 
với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao 360 suất học bổng trị giá 180 triệu đồng, hỗ trợ 360 học sinh tại Sóc Trăng; 
phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao 200 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 200 học sinh tại Lâm Đồng, 
Phú Thọ, Vĩnh Long.

Nhân dịp Hội nghị Dịch vụ Khách hàng 
của Dai-ichi Life Việt Nam được tổ chức 
tại 03 tỉnh: Khánh Hòa, Hà Nội, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp 
đã trao 210 suất học bổng và quà trị giá 
150 triệu đồng cho 150 học sinh vượt khó 
học giỏi tại 3 địa phương. 

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Nhằm chung tay giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả những đợt thiên tai xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, 
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã khởi xướng chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Hướng 
về đồng bào miền Trung” với số tiền gây Quỹ gần 5 tỷ đồng, do Dai-ichi Life Việt Nam cùng Nhân viên và đội ngũ 
Kinh doanh trên toàn quốc chung tay đóng góp. Chương trình đã được triển khai để hỗ trợ các hộ dân và khách hàng 
bị thiệt hại nặng tại 21 huyện, thị xã, thị trấn thuộc 7 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, 
Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Ông Phùng Đắc Lộc, Giám đốc Đối ngoại, kiêm 
Giám đốc Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp trao học bổng 

cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện 
Hoài Đức, Hà Nội.

Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank trao bảng 
tượng trưng học bổng cho đại diện trường THCS 

Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Dai-ichi Life Việt Nam và Ngân hàng Bưu điện 
Liên Việt trao 360 suất học bổng cho học sinh 
trường Tiểu học Mỹ Xuyên 1, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng.

Những phần quà đầu tiên của chương trình 
“Hướng về đồng bào miền Trung” đến với 

người dân Quảng Ngãi vào ngày 27/11/2020.

Những ánh mắt và nụ cười thân thương của bà con 
khi nhận quà trong chương trình “Hướng về 
đồng bào miền Trung” tại Hà Tĩnh vào ngày 

9/12/2020.

Sự ân cần làm ấm lòng người dân vùng lũ trong 
chương trình trao quà tại tỉnh Nghệ An của 

Dai-ichi Life Việt Nam, ngày 9/12/2020.

Trao học bổng cho học sinh trường THCS Minh Trí, 
xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn nhân dịp Hội nghị 

Dịch vụ khách hàng khu vực phía Bắc của 
Dai-ichi Life Việt Nam được tổ chức tại TP. Hà Nội. 

Ban Giám đốc và tập thể nhân viên Dai-ichi Life 
Việt Nam tham gia hoạt động trang trí các thùng 

đựng rác, trồng hoa và quét dọn khuôn viên trường 
THCS Nguyễn Du, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Ông Seigo Fujimaru, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam, 
nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì Cộng đồng – Saigon Times CSR 2020”.
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Ông Đào Quốc Trung – Phó Tổng Giám đốc 
Kinh doanh, Phụ trách Kênh Phân phối Mở rộng 
Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải thưởng Top 2 
“Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020” trong 
ngành Bảo hiểm.

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TỰ HÀO VỚI GIẢI THƯỞNG TRONG QUÝ 4/2020
Ngày 22/10/2020, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận 
giải Top 2 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 
2020” trong ngành Bảo hiểm và đồng thời đứng trong 
Top 33 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020” 
cho tất cả các ngành nghề.

Đặc biệt, ngày 20/11/2020, Dai-ichi Life Việt Nam đã 
được Thời báo Kinh tế Sài Gòn vinh danh là “Doanh 
nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2020”. Đây 
là năm thứ hai liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam được 
trao tặng danh hiệu này như một sự ghi nhận những 
đóng góp tích cực của Công ty cho cộng đồng trong 
thời gian qua. 

Những giải thưởng cao quý này là minh chứng cho nỗ lực 
kinh doanh hiệu quả và bền vững của Công ty, đóng góp 
tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, cũng như trong 
việc chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, 
xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuẩn mực, 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân 
địa phương và khẳng định bản lĩnh, vị thế của 
thương hiệu BHNT Nhật Bản uy tín trên thị trường.

Tự hào Dai-ichi Life Việt Nam
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Kiến thức tài chính

KHÁCH HÀNG DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM NAY CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG ĐỂ ĐẦU TƯ QUỸ MỞ DFVN!

Tiếp tục khẳng định những quyền lợi thiết thực, dịch vụ vượt trội mà Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu“ 
mang lại và tạo sự thuận tiện nhất để Quý khách sử dụng điểm thưởng tích lũy của mình, kể từ ngày 01/10/2020 Dai-ichi Life 
Việt Nam đã chính thức đưa ra dịch vụ mới: sử dụng điểm thưởng của Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó 
dài lâu” để Đầu tư vào Quỹ mở DFVN.

Điều kiện để yêu cầu quy đổi điểm thưởng “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN”:

• Tất cả Bên mua bảo hiểm (BMBH) có điểm thưởng tích lũy với số điểm từ 1.000 điểm trở lên đều có thể lựa chọn quy đổi để 
đầu tư vào Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF);

• Cung cấp đầy đủ thông tin và hoàn thiện hồ sơ đăng ký “Đầu tư vào Quỹ mở DFVN”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ mới này, Quý khách vui lòng liên hệ với 
các Văn phòng và Trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoặc Tổng đài Dịch vụ khách hàng 
Dai-ichi Life Việt Nam, điện thoại: (028) 3810 0888, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng 
- Số máy lẻ 1 hoặc Bộ phận Dịch vụ Khách hàng DFVN - Số máy lẻ 5555. Chúng tôi 
luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

THÔNG QUA QUỸ MỞ, DÙ VỚI SỐ TIỀN NHỎ, QUÝ KHÁCH HÀNG VẪN CÓ THỂ 
ĐẦU TƯ VÀ HƯỞNG LỢI TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Việc thiếu thông tin và kinh nghiệm chuyên môn đã khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) cá nhân thua lỗ khi đầu tư 
trên thị trường chứng khoán (TTCK). Tại các nước phát triển, việc đầu tư gián tiếp vào TTCK thông qua Quỹ mở được 
quản lý bởi các Công ty Quản lý Quỹ chuyên nghiệp đã giúp NĐT hạn chế rủi ro và hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng 
trong dài hạn của kênh đầu tư này.

QUỸ MỞ - CŨ NGƯỜI, MỚI TA
Quỹ mở đầu tiên được thành lập tại Mỹ vào năm 1924. 
Qua gần một thế kỷ, quỹ mở đã phát triển phổ biến rộng 
khắp thế giới. Theo thống kê của tổ chức ICI (Investment 
Company Institute), tính đến cuối năm 2019 tổng tài sản của 
các quỹ mở trên toàn thế giới đạt gần 55.000 tỷ USD. 
Trong đó, riêng tại Mỹ thì tổng tài sản các quỹ mở đạt gần 
25.700 tỷ USD (tương đương 120% GDP của nước này) và tại 
Châu Á Thái Bình Dương là 7.300 tỷ USD. Như vậy, có thể 
thấy việc các NĐT cá nhân đầu tư gián tiếp vào TTCK thông qua 
quỹ mở là rất phổ biến trên thế giới. 

TTCK Việt Nam ra đời từ 07/2000. Tuy nhiên, theo nhận định 
của Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”), 
TTCK Việt Nam chỉ bắt đầu đạt được những bước phát triển 
ổn định và bền vững hơn kể từ 2012; Cùng thời điểm đó, 
Quỹ mở đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam để phục vụ NĐT. Từ đó 
đến nay, giá trị mà các công ty quản lý quỹ mang lại cho NĐT 
thông qua sản phẩm quỹ mở là rất đáng ghi nhận, trong 
bối cảnh TTCK Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, 
nhưng khá biến động trong ngắn hạn, thì các NĐT cá nhân 
ngày càng quan tâm tới quỹ mở nhiều hơn.

QUỸ MỞ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Quỹ mở là quỹ đầu tư chứng khoán có vốn góp bởi nhiều 
NĐT và được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ chuyên nghiệp, 
với mục đích để đầu tư sinh lời trên TTCK. Quỹ mở không bị 
hạn chế về số lượng NĐT tham gia, thời gian hoạt động và 
cho phép NĐT có thể bán lại chứng chỉ quỹ vào bất cứ ngày 

giao dịch nào của quỹ với giá bằng giá trị tài sản ròng (NAV) 
trên một đơn vị quỹ, phản ánh trực tiếp hiệu quả đầu tư 
của quỹ.

QUỸ MỞ CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ NỔI BẬT? 
Đầu tư vào Quỹ mở DFVN là lựa chọn tốt để thực hiện các 
mục tiêu đầu tư và tiết kiệm dài hạn nhờ các LỢI ÍCH và 
ƯU ĐIỂM sau:

• Quản lý đầu tư chuyên nghiệp
• Tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro nhờ danh mục đầu tư 

đa dạng hóa
• Thanh khoản cao và linh hoạt
• Thông tin minh bạch, bảo vệ quyền lợi NĐT
• Phù hợp với mọi khả năng tài chính
• Cách tham gia đơn giản, tiết kiệm thời gian
 
“BÍ KÍP” ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG TRÊN TTCK THÔNG QUA 
QUỸ MỞ
Nhìn vào thống kê và lịch sử phát triển cho thấy: TTCK luôn 
biến động nhưng có xu hướng tăng trưởng trong dài hạn. 
Vì vậy, khi đầu tư vào quỹ mở, NĐT cần có tầm nhìn dài hạn 
và việc kiên định mục tiêu, giữ kỷ luật sẽ giúp NĐT kiềm chế 
cảm xúc ngay cả khi thị trường lên hay xuống sẽ hưởng lợi từ 
cơ hội tăng trưởng của TTCK Việt Nam. Mặt khác, việc cố gắng 
dự đoán biến động thị trường để “mua đáy bán đỉnh” là 
không thể; thay vì vậy, hãy giữ kỷ luật đầu tư đều đặn, dù với 
số tiền nhỏ, cơ hội thành công – đạt được mục tiêu tài chính 
– sẽ lớn hơn, ngay cả khi TTCK biến động.

Quét QR tìm hiểu Quỹ mở DFVN 
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Văn hóa và đời sống Nhật Bản

Nhật Bản là một đất nước mang nhiều nét văn hóa đặc sắc và ấn tượng. Tại quốc gia này không khó để tìm 
thấy những hình ảnh tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, ấm no, … Nhân dịp năm mới, hãy cùng tìm 
hiểu các biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Nhật Bản. 

Những biểu tượng cho sự may mắn trong văn hóa Nhật Bản

1. Búp bê Daruma 
Búp bê Daruma là một loại búp bê 
không có tay chân, thường được 
làm bằng giấy bồi. Daruma được 
bán vào dịp lễ tết trong chùa, 
người Nhật thường đặt búp bê 
Daruma tại những vị trí trang trọng 
tại nơi làm viêc để cầu mong cho 
làm ăn phát đạt hoặc đặt vị trí 
ngang với bàn thờ Phật để cầu mong 
sự thành công.
 
2. Mèo may mắn Maneki Neko
Ngoài tên Mèo may mắn người Nhật còn gọi là Mèo vẫy tay 
hay Mèo thần tài. Có nhiều loại tượng Maneki Neko khác 
nhau, mỗi loại với màu sắc khác nhau sẽ có ý nghĩa khác 
nhau như cầu may, cầu hạnh phúc, cầu tài lộc…

Maneki Neko được các nghệ nhân Nhật Bản thiết kế rất 
tinh xảo và được trang trí bằng những phụ kiện độc đáo 
như yếm, cổ áo hay chuông …

3. Bùa may mắn Omamori
Bùa may mắn thường được làm bằng vải, 
bên trong có một lời chúc phúc. 
Theo người Nhật, nếu mang bùa theo 
người bạn sẽ luôn được chúc phúc 
mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên việc mở 
bùa Omamori để xem lời chúc bên trong 
là gì lại là điều không nên vì nó sẽ 
không mang lại may mắn.

4. Thẻ gỗ Ema
Ema (絵馬) là một tấm thẻ gỗ rất dễ gặp tại các đền thờ 
Thần đạo của Nhật Bản. Người ta cho rằng, khi viết lên 
một tấm Ema điều ước nguyện và thành tâm treo lên tại 
đền thờ thì thần linh sẽ nghe thấy những nguyện ước đó 
và biến chúng thành sự thực cho bạn. 

Đó là lý do mà khi tới đền, chùa để cầu phúc lành đầu năm, 
hay cầu xin may mắn cho những kỳ thi quan trọng, 
cầu duyên..., người Nhật thường tranh thủ viết điều ước 
của mình lên những tấm thẻ ước Ema.

5. Trứng trường thọ Kurotamago
Đây thực ra là đặc sản địa phương của vùng Owakudani 
có món trứng đen hay còn gọi là trứng trường thọ. 
Tương truyền, ăn một quả trứng đen sẽ giúp người ăn 
kéo dài tới 7 năm tuổi thọ. Đây là vật mang lại may mắn 
nhất là trong những tiệc chúc thọ người cao tuổi trong nhà.

(Tư liệu sưu tầm)
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Góc thư giãn 

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau để được phục vụ: 

Thời gian phục vụ  Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 - 17:30
   Thứ Bảy: từ 08:00 - 12:00
Đường dây nóng  (028) 38 100 888 - Bấm phím 1 
Email    Customer.services@dai-ichi-life.com.vn 
Trụ sở chính   Tòa nhà DAI-ICHI LIFE
   149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Hoặc bất kỳ Văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam/Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam!

Thử thách kỳ này: 
Những câu chúc, câu đối được cho là mang lại may mắn, an lành cho mọi người trong năm mới, là một nét đẹp trong 
văn hóa Việt Nam ta. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, chúng ta hãy cùng thư giãn với thử thách về các câu đối ngày Tết gửi 
gắm những lời chúc may mắn và thịnh vượng đến người thân và bạn bè.

Hãy nối các câu từ hai cột bên dưới với nhau, để tạo ra được 4 câu đối hoàn chỉnh đầy ý nghĩa (Ví dụ: A-1, B-2, C-3, D-4) 
và gửi về cho Dai-ichi Life Việt Nam theo địa chỉ email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn. 

200 phần thưởng với số tiền thưởng là 100.000 đồng/ phần thưởng đang chờ 200 Quý Khách có đáp án đúng, 
nhanh nhất và hợp lệ. 

Ghi chú:
- Tiền thưởng sẽ được qui đổi thành điểm thưởng và ghi nhận trong tài khoản điểm thưởng tích lũy của Bên mua bảo hiểm theo Chương trình tích lũy 

điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”.
- Đáp án hợp lệ là đáp án được xác định thời gian kể từ lúc Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam được gửi qua email của Khách hàng đến khi Công ty 

nhận được đáp án.
 

Kính mời Quý khách tham gia giải đáp câu đố của Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam Số Đặc biệt năm 2021 này nhé!

Vừa vui lại được quà thì còn gì bằng! 

TÂN
SỬU
2021

A. Hoa khai phú quí

B. Tống tự nghênh tân

C. Vạn sự như ý

D. Xuân phong tống phước

1. Hỷ khí lâm môn

2. Trúc báo bình an

3. An khang thịnh vượng

4. Vạn sự cát tường
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Góc thư giãn 

Chúng tôi xin chúc mừng 200 Quý khách hàng sau đây đã nhận giải thưởng của mục Giải đáp câu đố Bản tin 
Dai-ichi Life Việt Nam Số 2 năm 2020

Nguyễn Xuân Toàn
Trần Công Lực
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Tiến Hà
Phạm Thị Gái
Đoàn Hồng Ngon
Trần Cẩm Lai
Hoàng Thị Tuyết
Đặng Thị Mơ
Lê Văn Ngôn
Phạm Minh Công
Nguyễn Duy Hùng
Hồ Văn Thảo
Nguyễn Văn Thái
Dương Thu Giang
Nguyễn Toàn Châu
Cao Phương Thảo
Trần Quang Huy Cường
Lê Minh Quân
Nguyễn Thị Thiêm
Vũ Ngọc Anh
Phan Thị Ngọc Hân
Nguyễn Quốc Hòa
Nguyễn Thị Hiên
Lữ Tài Nguyên
Vũ Thị Chất
Vũ Thị Hân
Huỳnh Nhật Cảnh
Phạm Ngọc Như Hảo
Mai Thanh Thủy
Nguyễn Công Bằng
Trần Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Lương
Trần Ngọc Bích
Nguyễn Hoàng Khuôn
Võ Ngọc Quyền
Đinh Thùy Trang
Triệu Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Huỳnh Như
Bùi Thị Ngọc
Phạm Thành Nam
Trần Thị Hà Lan
Lữ Thị Thúy Hằng
Trần Duy Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Nguyễn Thị Thanh
Tạ Minh Trung
Nguyễn Ngọc Huấn
Châu Văn Tuấn

Phạm Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Đàm Thanh Huyền
Nguyễn Duy Khánh
Bùi Thị Dung
Từ Công Yên
Trần Thị Hoa
Phạm Thu Trang
Hoàng Thị Kim Anh
Huỳnh Thị Hạnh Tiên
Nguyễn Hồng Nhung
Mai Thị Thúy Hải
Trần Thị Lý
Trà Xuân Lượng
Đoàn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Thùy Diễm
Võ Lâm Minh Hiếu
Hoàng Thị Hoa
Phan Thị Quỳnh Như
Lăng Trần Nguyệt Quế
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Phương Trà
Hồ Phương Hải
Dương Tiểu Linh
Nguyễn Thị Bình Tiên
Vũ Nhật Anh
Hồ Hồng Vy
Trần Thị Nga
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Hồng Nga
Nguyễn Thị Hà Phương
Nguyễn Thị Vân Anh
Lê Thị Huyền
Hồ Nhật Trường
Hà Thị Hiên
Nguyễn Thị Hoàng Quế
Nguyễn Đức Lộc
Vương Ái Ngân
Đàm Thị Hương Giang
Ngô Bảo Ngọc
Phan Thị Phượng
Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Trần Thị Thu Trang
Phạm Thị Hiên
Trần Đức Việt
Lê Võ Đức Anh
Ngô Ngọc Thành
Mai Thị Thúy Vân
Lê Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thị Thu Hương
Phạm Thị Minh Thảo
Nguyễn Hồng Phượng
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Thu Thảo
Trần Thảo Nguyên
Trần Quốc Huy
Lê Vĩnh Khương
Nguyễn Vũ Thắng
Lê Thị Hiền Nhiên
Nguyễn Thị Hường
Phạm Thị Thu Thảo
Nguyễn Thế Diễn
Trịnh Thị Huyền Trang
Đặng Vũ Phượng Linh
Nguyễn Thị Phương Lan
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Duy Được
Nguyễn Bích Ngọc
Lương Khắc Nhựt
Nguyễn Văn Duy
Hồ Phước Long
Nguyễn Minh Hải
Trần Thị Như Ý
Nguyễn Thu Hường
Trần Thị Mai
Vũ Thị Phương Mai
Nguyễn Xuân Thuyên
Tô Thị Thanh Hoan
Nguyễn Thu Trang
Trần Thanh Hải
Phạm Thị Thu Nga
Nguyễn Đức Thiên Vũ
Trần Văn Sung
Lê Thị Kim Liên
Nguyễn Trần Ngọc Đức
Giang Gia Xuân Thu
Phan Thị Minh Trang
Đoàn Thị Ngọc Huyền
Vũ Bích Phương
Nguyễn Thị Phương Lan
Nguyễn Thùy Hương
Nguyễn Tấn Duy
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Hải Yến
Đỗ Anh Tuấn
Nguyễn Tiến Thịnh
Đỗ Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Thảo
Trần Thị Liên

Đỗ Thị Thúy Diễm
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Thị Hương Giang
Lâm Ngọc Diễm
Nguyễn Cát Anh
Hoàng Thị Ngọc Ninh
Đặng Nguyễn Mộng Vân
Trần Duy Lĩnh
Ngô Hữu Quang Thi
Cao Thị Nga
Nguyễn Thanh Nga
Tôn Kim Hiếu
Lê Dung
Nguyễn Thị Diễm Hằng
Tạ Thị Thanh Hoa
Mai Ánh Dương
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Ngọc Xuân Thắng
Lê Thanh Phương
Triệu Phương Linh
Trần Thị Minh Hồng
Nguyễn Bá Cường
Võ Huỳnh Nhơn
Trương Thị Thu Hương
Thân Thị Điểm
Trần Việt Thắng
Đinh Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thành Luân
Võ Thị Bích Hường
Dương Thị Sáng
Trương Thị Thanh Thúy
Nguyễn Hồng Lâm
Nguyễn Văn Đức
Võ Thị Thúy
Vũ Thị Oanh
Lâm Cẩm Phong
Sái Hoàng Thái Hà
Nguyễn Quốc Trạng
Dương Hoàng Duyệt
Nguyễn Thị Hồng Mai
Hồ Sỹ Phú
Nguyễn Như Vũ
Hoàng Thị Hương
Dương Duy Đôn
Nguyễn Đức Hòa
Lý Thị Kim Cúc
Lưu Thị Hải Yến
Nguyễn Trà My
Phạm Hồng Lực
Phạm Thị Kim Liên
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