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Thông điệp từ Ban Lãnh đạo

Kính thưa Quý khách, 

Những tháng đầu năm 2020, trước sự bùng phát của đại dịch 
Covid-19, Việt Nam trở thành hình mẫu trên thế giới về sự thành công 
trong công tác phòng, chống dịch nhờ vào các biện pháp hiệu quả và 
sự quyết tâm của Nhà nước cũng như ý thức trách nhiệm cao của toàn thể 
người dân. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân 
thọ với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam 
đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong tình 
hình mới như: ưu tiên giải quyết nhanh các quyền lợi bảo hiểm liên quan 
đến dịch Covid-19, tăng cường các biện pháp giao dịch từ xa qua 
điện thoại, email, đóng phí trực tuyến…, đặc biệt qua ứng dụng kỹ thuật số 
Dai-ichi Connect. Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã dành gần 6 tỷ đồng 
để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, bao gồm 
chương trình phát 1 triệu tờ rơi hướng dẫn cộng đồng bảo vệ sức khỏe, 
phòng dịch Covid-19; trao tặng 200.000 khẩu trang và chai dung dịch 
rửa tay sát khuẩn cho người dân và lực lượng tham gia công tác 
phòng chống dịch; hỗ trợ 2.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã giới thiệu ra thị trường ba sản phẩm bổ sung 
mới - Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình, Bảo hiểm Hỗ trợ điều trị 
bệnh ung thư và Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí. Việc ra mắt ba sản phẩm 
mới với nhiều ưu điểm vượt trội, một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong 
của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc cung cấp các quyền lợi bảo hiểm 
tối ưu nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. 

Về mạng lưới hoạt động, tính đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã có mặt khắp 
63 tỉnh/thành cả nước với hơn 290 văn phòng/tổng Đại lý, đội ngũ 
92.000 Tư vấn Tài chính, cùng các đối tác uy tín như Sacombank, 
LienVietPostBank, HDBank, SHB, Bac A Bank, MSB và VNPost.

Song song với hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng, Dai-ichi Life 
Việt Nam luôn chú trọng đến công tác chăm sóc và tri ân khách hàng 
theo đúng phương châm “Khách hàng là trên hết”. Với chương trình 
tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”, tổng số tiền quy đổi từ điểm thưởng 
đã tặng khách hàng tính đến nay là hơn 285 tỷ đồng. Rất nhiều khách hàng 
đã sử dụng điểm thưởng này để đóng phí bảo hiểm hoặc đổi thành 
các món quà hấp dẫn như phiếu quà tặng, nạp thẻ điện thoại, phiếu 

mua hàng siêu thị... Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã liên tiếp 
triển khai bốn chương trình khuyến mại lớn - “Hè khỏe, Hè vui – Ngập tràn 
quà tặng”, “An Nhiên Vui Sống”, “An Khang Lộc Phát” và “Trung Thu 
Đoàn Viên” - với tổng trị giá quà tặng gần 23 tỷ đồng, giúp lan tỏa 
thông điệp “Kết nối triệu yêu thương” với tinh thần sống vui, sống khỏe, 
đặc biệt là luôn đề cao và trân quý giá trị gia đình. 

Đồng hành và chia sẻ cùng cộng đồng, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp 
của Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chương trình từ thiện 
ý nghĩa khác như: Hiến máu nhân đạo, Phẫu thuật mắt miễn phí cho 
bệnh nhân nghèo, Công trình nước sạch và nhà vệ sinh học đường, 
Tặng áo ấm và học bổng cho học sinh vượt khó…  

Quý Khách hàng kính mến,

Chặng đường 9 tháng vừa qua là giai đoạn đầy biến động và thử thách 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn đầy 
tự hào của người dân Việt về tinh thần đoàn kết, ý chí và thành công 
trong phòng chống dịch. Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự được đồng hành 
cùng khách hàng và chia sẻ cùng cộng đồng. Sự tin tưởng, ủng hộ và 
yêu thương của Quý khách chính là động lực to lớn cho Dai-ichi Life 
Việt Nam tiếp tục vững bước trên hành trình phía trước. Dai-ichi Life 
Việt Nam sẽ tiếp tục ra mắt các gói sản phẩm mới với quyền lợi ưu việt 
đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe của khách hàng, 
đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp dịch vụ ứng dụng kỹ thuật số nhằm 
tạo thêm tiện ích và hỗ trợ khách hàng với những trải nghiệm thú vị khi 
tham gia bảo hiểm với Dai-ichi Life Việt Nam.  

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam, 
tôi chân thành cảm ơn Quý khách đã luôn tin yêu và đồng hành cùng 
Dai-ichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý khách 
và gia đình thật nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công.

Trân trọng

Seigo Fujimaru
Phó Tổng Giám đốc Điều hành, kiêm
Phó Tổng Giám đốc Hành chính tổng hợp
 

Quý khách hàng kính mến,  

Chào mừng Quý khách đến với Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam số 2, năm 2020. Trong Bản tin kỳ này, tôi hân hạnh chia sẻ 
đến Quý khách những thông tin nổi bật của Dai-ichi Life Việt Nam trong thời gian qua.

Dai-ichi Life Việt Nam tự hào khi ngày 1/10/2020 đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự đạt 
được danh hiệu Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2020, đồng thời đứng đầu trong Top các 
Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 5 năm qua (2015-2019) tại Việt Nam. 
Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam cũng vừa được vinh danh trong Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 
ngày 26/9/2020. Các danh hiệu này là minh chứng về sự tín nhiệm và  yêu mến của Quý khách dành cho Dai-ichi Life 
Việt Nam - thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản.

Thông điệp từ Ban Lãnh đạo

Hoạt động công ty

Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng

Sứ mệnh “Vì cuộc sống tươi đẹp”

Tự hào Dai-ichi Life Việt Nam

Mọi người đều khỏe – Nhà nhà an vui

Văn hóa và đời sống Nhật Bản

Góc thư giãn
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Thông tin hoạt động của Công ty

BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH - BẢO VỆ TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA BẠN
Cuộc sống là những chuyến hành trình. Và trên các hành trình đó, sức khỏe của gia đình là tài sản vô giá mà chúng ta 
luôn quan tâm và bảo vệ cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Hãy khám phá 3 sản phẩm mới của Dai-ichi Life Việt Nam trong 
nửa đầu năm 2020 để tăng tầng bảo vệ cho gia đình bạn nhé.  

Tận hưởng cuộc sống với BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ

Bảo vệ sức khỏe và gia đình luôn là cần thiết, đặc biệt trước Ung thư. Ung thư sẽ không còn đáng lo nếu bạn chuẩn bị 
sẵn một kế hoạch tài chính hiệu quả. Bảo hiểm Hỗ trợ điều trị ung thư luôn song hành bảo vệ bạn qua các giai đoạn như sau:  

Bảo toàn thu nhập, bảo đảm tương lai với BẢO HIỂM BẢO TOÀN THU NHẬP GIA ĐÌNH

Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình mang đến quyền lợi thu nhập định kỳ giúp khách hàng chủ động bảo vệ nguồn tài chính 
cho gia đình và hoàn toàn yên tâm trước những biến cố khó lường.

•     Quyền lợi thu nhập định kỳ hàng năm trong dài hạn và đảm bảo giúp duy trì nguồn thu nhập gia đình.

•     Bảo vệ toàn diện trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn và bệnh hiểm nghèo.

•     Gấp đôi bảo vệ 2 người với quyền lợi nhân đôi, không thấp hơn 500% Số tiền bảo hiểm.

Ba sản phẩm mới sẽ góp phần mang đến sự bảo vệ tài chính ngày càng đa dạng và toàn diện hơn cho khách hàng, 
đồng thời tạo nên vòng tròn kết nối yêu thương trọn vẹn nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm, Quý khách có thể liên hệ Tư vấn phục vụ hoặc truy cập vào chuyên mục “Sản phẩm” trên website chính 
(www.dai-ichi-life.com.vn), hoặc website dành cho Khách hàng: kh.dai-ichi-life.com.vn), tải ứng dụng Dai-ichi Connect dành cho Khách hàng, hoặc 
liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline (028) 3810 0888 để được hướng dẫn. 

An tâm với BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí hỗ trợ tài chính khi nằm viện giúp khách hàng yên tâm chữa bệnh và mau chóng trở lại cuộc sống 
an vui hàng ngày

•     Hỗ trợ 100% số tiền bảo hiểm mỗi ngày nằm viện.

•     Nhận 100% quyền lợi, không phụ thuộc các Bảo hiểm y tế khác.

•     Quyền lợi gia tăng với chăm sóc đặc biệt, phẫu thuật và cấp cứu do tai nạn.

•     Điều trị ngoại trú cho ung thư và lọc thận lên đến 100 triệu mỗi năm. 

Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí kết hợp cùng Bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ của Dai-ichi Life Việt Nam, sẽ là giải pháp tài chính 
hoàn hảo để bạn luôn an tâm không chỉ về chi phí y tế mà còn được hỗ trợ phần nào thu nhập bị mất đi trong thời gian nằm viện. 

CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ HỒI PHỤC
• Hỗ trợ tài chính mọi giai đoạn 

từ thể nhẹ đến  nghiêm trọng.

• Gia tăng quyền lợi đối với 
Bệnh ung thư đặc biệt.

• Miễn đóng phí bảo hiểm
sau khi có chẩn đoán.

• Hỗ trợ viện phí giúp an tâm hơn 
trong việc điều trị.

• Nguồn tài chính cộng thêm 
hỗ trợ trang trải chi phí điều trị.

• Khoản tài chính giúp bạn 
mau hồi phục sức khỏe và quay 
trở lại cuộc sống hàng ngày.



04

Thông tin hoạt động của Công ty

KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC - DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 
KHAI TRƯƠNG TỔNG ĐẠI LÝ THỨ 6 TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Dai-ichi Life Việt Nam vui mừng khai trương 
Tổng Đại lý Vạn Ninh 2 vào ngày 11/06/2020 
tại địa chỉ 258 Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là 
văn phòng Tổng Đại Lý thứ 2 tại huyện Vạn Ninh 
và là văn phòng Tổng Đại lý thứ 6 tại tỉnh 
Khánh Hòa. 

Nhân dịp này, công ty cũng tổ chức trao tặng 
20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó 
tại địa phương.

Với việc khai trương Tổng Đại lý Vạn Ninh 2, Dai-ichi Life Việt Nam hiện có hơn 290 văn phòng “phủ sóng” 
khắp 63 tỉnh thành, thể hiện cam kết đồng hành mang đến an tâm tài chính dài lâu cho người dân trên 
mọi miền đất nước.
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Với mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, luôn trân quý giá trị gia đình, những khoảnh khắc 
gắn kết cùng nhau trong cuộc sống bận rộn, Dai-ichi Life Việt Nam đã giới thiệu bốn chương trình khuyến mại lớn 
đến khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mới với nhiều phần quà hấp dẫn và thiết thực, với hàng ngàn giải thưởng 
có tổng trị giá gần 23 tỷ đồng.
 

• Chương trình “Hè khỏe, Hè vui – Ngập tràn quà tặng”  
(từ ngày 13/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020) với hơn 10.000 giải thưởng đặc sắc.

 
• Chương trình “An Nhiên Vui Sống” 

(từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020) với hơn 6.000 quà tặng ý nghĩa.
 
• Chương trình “An Khang Lộc Phát – Nhân đôi bảo vệ, cuộc sống an vui” 

(từ ngày 6/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020) với quà tặng là những sản phẩm bổ sung thiết thực với tổng giá trị hơn 
6,8 tỷ đồng.

 
• Chương trình “Trung Thu Đoàn Viên” 

(từ 1/9/2020 đến hết ngày 21/9/2020) trao tặng những hộp bánh Trung thu hấp dẫn giúp khoảnh khắc gia đình 
thêm tròn vị yêu thương.

 
Dai-ichi Life Việt Nam trân trọng cảm ơn khách hàng đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ các chương trình này.  

THÊM BẢO VỆ - SỐNG AN VUI: BỐN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRỊ GIÁ 23 TỶ ĐỒNG 

Thông tin hoạt động của Công ty



Đáp lại sự tín nhiệm và yêu thương của khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đặc biệt từng bước ứng dụng các tiện ích kỹ thuật số nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng, qua đó, 
tăng sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ của Dai-ichi Life Việt Nam.

Sau thời gian xây dựng, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức vận hành Hệ thống 
quản lý cuộc gọi mới từ tháng 11 năm 2020. Đây là hệ thống quản lý cuộc gọi 
tiên tiến hỗ trợ tốt hơn cho việc tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của khách hàng 
qua số hotline (028) 3810 0888.  

Song song với sự hỗ trợ của công nghệ, các nhân viên phục vụ khách hàng 
qua điện thoại liên tục được huấn luyện và trao dồi kỹ năng để phục vụ Quý khách 
ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp. 

Nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giao dịch thú vị và hiệu quả thông qua công nghệ số, 
Dai-ichi Life Việt Nam triển khai hình thức phục vụ qua màn hình tương tác tại các quầy giao dịch. 

• Thông tin minh bạch, thao tác đơn giản!
Quý khách có thể xem, kiểm tra thông tin và 
xác nhận yêu cầu trực tiếp trên màn hình 
máy tính bảng.

• Phản hồi trực tuyến!
Quý khách có thể phản hồi chất lượng phục vụ 
ngay trên màn hình máy tính bảng khi giao dịch 
hoàn tất. 

Dịch vụ tương tác qua máy tính bảng đang được Dai-ichi Life Việt Nam triển khai thí điểm tại một số văn phòng 
và sẽ được áp dụng cho toàn mạng lưới Văn phòng/Tổng Đại lý trên toàn quốc trong quý 4 năm 2020. 

GIAO DỊCH TẠI VĂN PHÒNG - HIỆN ĐẠI VÀ ĐƠN GIẢN HƠN CHỈ VỚI VÀI CÚ CHẠM!

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI - CÔNG NGHỆ MỚI, CHẤT LƯỢNG 5 SAO
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Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng



DAI-ICHI CONNECT - ỨNG DỤNG DI ĐỘNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
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Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng

Tính đến nay, có hơn 350.000 khách hàng đã có tài khoản đăng nhập ứng dụng Dai-ichi Connect.
Với Dai-ichi Connect, khách hàng có thể dễ dàng:

•     Xem chi tiết thông tin về Hợp đồng bảo hiểm của mình,

•     Đóng phí bảo hiểm trực tuyến,

•     Và đặc biệt khách hàng có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm mọi lúc mọi nơi, với các thao tác đơn giản 
và nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, Dai-ichi Connect còn có nhiều tiện ích khác dành cho khách hàng. Hãy tải ứng dụng và trải nghiệm 
ngay hôm nay!

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật số nhằm 
gia tăng trải nghiệm khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam 
đang tích cực đầu tư nâng cấp và bổ sung nhiều 
tính năng mới trên Dai-ichi Connect. Chúng tôi hy vọng 
sẽ sớm giới thiệu các cải tiến này đến Quý khách trong 
thời gian tới. 

Trải nghiệm nhiều �ện ích thông minh
với Dai-ichi Connect
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Dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát triển nhiều kênh thu phí với các 

phương thức đóng phí đa dạng, đặc biệt là các phương thức đóng phí từ xa/trực tuyến để Quý khách thuận tiện 

trong việc thanh toán phí bảo hiểm nhằm duy trì hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, qua đó Người được bảo hiểm 

liên tục được bảo vệ.

PHƯƠNG  THỨC ĐÓNG PHÍ - ĐA DẠNG, THUẬN TIỆN VÀ AN TOÀN

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

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

Dai-ichi Life Việt Nam đang tích cực nghiên cứu phát triển thêm các kênh đóng phí, đặc biệt là kênh thanh toán 
trực tuyến để phục vụ Quý khách.

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 

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



Trong hai ngày 11/6 và 24/7/2020, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp 

của Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Kết nối 

triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2020” tại tỉnh Bắc 

Ninh và TP. Cần Thơ. Chương trình đã thu hút hơn 600 tình 

nguyện viên Dai-ichi Life Việt Nam tham gia hiến tặng hơn 380 

đơn vị máu, tương đương 95.000 ml. 

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 
TẠI TỈNH BẮC NINH VÀ TP. CẦN THƠ 

Trong tháng 2/2020, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã khởi xướng Chương trình “Kết nối triệu yêu thương 

– Vì sức khỏe cộng đồng” - tặng 100.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và khẩu trang trực tiếp đến khách hàng và người dân 

tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra, trong tháng 5/2020, Quỹ đã tài trợ 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn trị giá 550 triệu đồng 

cùng số tiền mặt 2 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng do hơn 4.200 cán bộ công nhân viên và tư vấn tài chính đóng góp tự nguyện và 1 tỷ đồng 

do phía Công ty đóng góp, để đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ chung tay ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. 

Đông đảo tình nguyện viên của Dai-ichi Life Việt 
Nam tại Bắc Ninh và các tỉnh thuộc khu vực 

Đông Bắc Bộ tham gia chương trình. 

Lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình tham gia 
hiến máu tại TP. Cần Thơ.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam 

tham gia hiến máu tại Cần Thơ.

Chương trình hiến máu nhân đạo 
của Dai-ichi Life Việt Nam tại Bắc Ninh . 

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Khách hàng và người dân nhận khẩu 
trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn 

phí tại Văn phòng Tổng Đại lý Tân 
Bình 3, TP. HCM.

Tặng khẩu trang và nước rửa tay sát 
khuẩn tại Văn phòng Tổng Đại lý 
Buôn Ma Thuột 1, tỉnh Đắk Lắk.

Rất đông người dân và khách hàng 
đến nhận khẩu trang và nước rửa tay 

sát khuẩn miễn phí tại Văn phòng 
Tổng Đại lý Kbang, tỉnh Gia Lai.

Tặng khẩu trang và nước rửa tay 
sát khuẩn tại Văn phòng Tổng Đại lý 

Quận 5B.
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Trong hai ngày 20/6 và 4/7/2020, 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 các bệnh viện địa phương tiến hành 

phẫu thuật miễn phí cho gần 300 bệnh nhân 

nghèo bị đục thủy tinh thể tại TP. HCM và 

tỉnh Đắk Lắk. 

“ĐEM ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO” TẠI TP. HCM VÀ TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 11/07/2020, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức lễ bàn giao Công trình Nước sạch và Nhà vệ sinh 
trị giá 380 triệu đồng cho trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
 
Đây là công trình thứ 24 thuộc dự án Nước sạch và Nhà vệ sinh học đường với tổng ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng, do Dai-ichi Life 
Việt Nam triển khai trên toàn quốc nhằm chào mừng mốc son vinh dự phục vụ 3 triệu khách hàng. Mỗi công trình tại 
trường học được lắp đặt các thiết bị hoàn chỉnh, bao gồm: 1 hệ thống lọc nước, 1 nhà vệ sinh (3 phòng vệ sinh nam và 
3 phòng vệ sinh nữ), 1 hệ thống bồn rửa tay và 1 sân trồng hoa. 
 
Hòa chung niềm vui trong ngày lễ bàn giao, Quỹ đã trao tặng 461 phần quà trị giá 58 triệu đồng cho học sinh trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Trỗi. 

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

Chương trình phẫu thuật mắt tại Đắk Lắk đã mang lại ánh sáng 
cho gần 100 bệnh nhân nghèo vào ngày 4/7/2020.

Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng Hội Bảo trợ 
Bệnh nhân nghèo TP. HCM, các bệnh nhân và bác sĩ vào ngày 20/6/2020.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam 
(áo đỏ, ở giữa) cùng Chi hội “Xanh Yêu Thương” và đại diện trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cắt băng khánh thành Công trình Nước sạch và 
Nhà vệ sinh cho trường.

Từ nay, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được sử dụng nước sạch.
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Sứ mệnh “Vì cuộc sống tươi đẹp”

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội phát động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, 
Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã trao tặng 
250 suất học bổng trị giá 250 triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP. Hà Nội và tỉnh Đồng Nai. 
 
Tiếp theo đó, Quỹ đã trao 384 suất học bổng trị giá 192 triệu đồng 
cho 384 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Bình Phước, 
Yên Bái, Hải Dương, Bắc Giang và TP. Hà Nội. 
 
Hướng tới kỷ niệm 3 năm hợp tác thành công giữa Sacombank 
và Dai-ichi Life Việt Nam (6/9/2017 – 6/9/2020), hai doanh nghiệp 
đã hợp tác triển khai chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” 
với tổng ngân sách 1 tỷ 187 triệu đồng. Trong tháng 6 và tháng 7/2020, hai doanh nghiệp đã phối hợp trao tặng 720 
suất học bổng trị giá 630 triệu đồng cho các học sinh vượt khó học giỏi tại các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Bến Tre, 
Bình Định, Bình Phước, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị và TP. HCM, TP. Hà Nội. Chương trình ý nghĩa này 
sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian tới. 

HƠN 1.000 SUẤT HỌC BỔNG TỪ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 
ĐẾN VỚI HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

Chương trình trao học bổng diễn ra tại Bắc Giang vào ngày 10/7/2020.

Chương trình trao học bổng diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 9/7/2020.
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Tự hào Dai-ichi Life Việt Nam

Trải qua hơn 13 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự 
trở thành đại sứ kết nối hàng triệu gia đình Việt để lan tỏa tình yêu thương và 
những giá trị tốt đẹp của của bảo hiểm nhân thọ đến cộng đồng. Cột mốc 
phục vụ hơn 3 triệu khách hàng mà Dai-ichi Life Việt Nam đạt được vào 
cuối năm 2019 là trái ngọt của hành trình nỗ lực kết nối yêu thương và gieo hạt 
giống niềm tin mà Dai-ichi Life Việt Nam luôn tự hào, nâng niu và trân quý. 

Đánh dấu mốc son quan trọng đầy ý nghĩa này, Dai-ichi Life Việt Nam 
đã triển khai chương trình “Chào mừng 3 triệu khách hàng - 
Ngập tràn quà tặng yêu thương” với 100 giải thưởng có tổng trị giá 
hơn 3 tỷ đồng và chương trình tri ân “Chào mừng khách hàng 
thứ 3 triệu” với 211 giải thưởng tiền mặt trị giá gần 1 tỷ đồng. 
Cả hai chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của 
hàng trăm ngàn khách hàng trên toàn quốc. Vào ngày 
14/2/2020, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cho các 
khách hàng trúng thưởng, thể hiện sự tri ân khách hàng đã 
gửi gắm niềm tin và đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam 
trong suốt hành trình “Gắn bó dài lâu”.  

TỰ HÀO CỘT MỐC HÀNH TRÌNH “3 TRIỆU KHÁCH HÀNG”

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trần Đình Quân trao chìa khóa 
chiếc xe Toyota Camry 2.5Q trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho ông Lưu Quốc Vinh.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trần Đình Quân trao giải 
Kim cương cho khách hàng thứ 3 triệu 

của Dai-ichi Life Việt Nam.

Các giải khác của hai chương trình cũng đã được đại diện của 
Dai-ichi Life Việt Nam trao cho khách hàng may mắn trúng 

thưởng ngay trong buổi lễ.



Dai-ichi Life Việt Nam vừa vinh dự nhận danh hiệu “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2020” và 
“Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” tại lễ công bố và tôn vinh sáng ngày 1/10/2020 tại Hà Nội.  

Cụ thể, Dai-ichi Life Việt Nam đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ nước ngoài 
uy tín tại Việt Nam, đứng đầu trong Top các Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, 
đứng thứ 77 trong toàn bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast 500) trong giai đoạn 
2015-2019.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất 
Việt Nam. Năm 2019, Dai-ichi Life Việt Nam đã giữ vị trí Á quân trong Top các doanh nghiệp bảo hiểm nước 
ngoài lớn nhất tại Việt Nam và thứ 106 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, do Công ty Cổ phần Báo 
cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo VietnamNet khảo sát và đánh giá.       

Trước đó, Dai-ichi Life Việt Nam cũng được vinh danh trong “Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2020” 
tại Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày 26/9/2020. 
Đây là năm thứ ba liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam được trao danh hiệu này, một lần nữa minh chứng vị thế và uy tín 
thương hiệu Bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản của Dai-ichi Life tại Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin yêu, 
gắn bó của hơn 3 triệu khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty trong hơn 13 năm qua.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam 
xuất sắc đạt danh hiệu cao quý này.

Dai-ichi Life Việt Nam xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng 
500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam giai đoạn 2015-2019.

Ông Ngô Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh phụ trách Kênh Đại lý truyền thống,
Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng Top 20 nhẵn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2020
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KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ TOP ĐẦU THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CỦA DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM QUA NHIỀU GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ



Viêm phổi
Viêm phổi thường do vi khuẩn, virus, vi nấm hoặc hoá chất, ảnh hưởng hoạt động và chức năng của phổi. Bệnh nhân 
có thể tử vong vì suy hô hấp, nhiễm trùng huyết hoặc áp xe phổi. Người có hệ miễn dịch suy yếu, người có bệnh lý nền 
mạn tính (ví dụ như hen suyễn, bệnh COPD,…) sẽ dễ bị viêm phổi hơn và mức độ cũng thường nặng nề hơn.

Các triệu chứng viêm phổi thường gặp như:

• Ho có đờm, ho khan

• Sốt trên 38 độ C, ớn lạnh, rét run

• Thở nhanh, khó thở

• Đau ngực, nhức mỏi cơ thể, mệt mỏi

Tuỳ vào tác nhân gây bệnh mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Thuốc kháng sinh có thể điều trị viêm phổi do 
vi khuẩn, thuốc chống nấm có thể điều trị viêm phổi do nấm, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với viêm phổi 
do virus, cũng như đại dịch viêm phổi do virus COVID-19 hiện nay, các phương pháp điều trị vẫn chỉ đang dừng ở mức 
điều trị hỗ trợ và điều trị biến chứng mà chưa có thuốc đặc trị đặc hiệu. 

Ung thư phổi
Tại Việt Nam ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới (nam, nữ) và ngày càng 
có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh còn xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn. 

Những dấu hiệu sớm có thể nhận biết ung thư phổi:

• Ho nhiều, ho ra máu

• Viêm phổi tái lại nhiều lần

• Đau ngực

• Đau tay, vai và các ngón tay (khi khối u xâm lấn các thần kinh)

• Khan tiếng

• Sụt cân không rõ nguyên nhân

Xã hội phát triển cùng quá trình công nghiệp hoá mạnh mẽ 
đã dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng, hậu quả 
là chúng ta dễ mắc phải các bệnh lý hô hấp nhiều hơn. 
Những bệnh phổi nào là phổ biến và phòng tránh chúng 
ra sao?

VÌ LÁ PHỔI KHỎE MẠNH

Mọi người đều khỏe – Nhà nhà an vui
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Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lá phổi của mình khỏe mạnh?

Cuộc sống đô thị và công nghiệp hoá ngày nay đưa đến ô nhiễm môi trường sống là không thể tránh khỏi, và tác động 
của nó lên lá phổi của chúng ta là rất lớn. Tuy nhiên, nếu xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, chúng ta vẫn 
có thể vui sống với một lá phổi khoẻ mạnh. Vậy để giữ gìn cho hệ hô hấp thật tốt, chúng ta có thể cố gắng thực hiện 
một số biện pháp như:

Ung thư phổi không gây đau đớn cho người bệnh ở giai đoạn đầu nên thường khi bệnh đã diễn tiến xa các triệu chứng 
mới xuất hiện. 

Vì mức độ nguy hiểm của bệnh mà triệu chứng lại xuất hiện khi đã muộn nên ngày nay nhiều nơi trên thế giới rất 
quan tâm đến việc tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi khi chưa có biểu hiện bệnh để có thể đề ra các biện pháp 
can thiệp kịp thời, tăng tỷ lệ sống và điều trị hiệu quả. 

Các đối tượng được khuyên nên tầm soát sớm ung thư phổi như:

Một số xét nghiệm thường dùng cho việc tầm soát ung thư phổi là: chụp X-quang phổi, xét nghiệm tìm tế bào ung thư 
từ chất đàm, chụp cắt lớp điện toán ngực (CT Scan ngực). 

• Người trên 50 tuổi • Người hút thuốc lá hoặc 
tiếp xúc thường xuyên với 
khói thuốc lá

• Người làm việc trong 
môi trường tiếp xúc với 
hoá chất độc hại

1 Thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư cũng như các bệnh mạn tính khác ở phổi 
(như COPD,…), do đó việc đầu tiên để sống vui khoẻ là bỏ thuốc lá, cũng như tránh xa 
những làn khói thuốc xung quanh. 

Bỏ hút thuốc lá

2 Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và 
giàu rau xanh, hoa quả.

Tập thể dục

4 Thuờng xuyên dọn dẹp nhà cửa, giữ nhà cửa luôn thoáng mát 
khô ráo có thể hạn chế các tác nhân vi khuẩn, vi nấm cũng 
như virus gây bệnh.

Dọn dẹp nhà cửa
3  Trồng nhiều cây xanh quanh nhà để cản một phần bụi từ ngoài vào cũng như giúp 

 lọc bầu không khí trong lành hơn.

Trồng nhiều cây

5 Tránh tiếp xúc với phóng xạ, hoá chất độc hại và kim loại nặng.
Đối với công nhân buộc phải làm việc trong môi trường độc hại cần áp dụng biện pháp 
bảo hộ hiệu quả, nhằm giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố này.

Tránh tiếp xúc với hoá chất độc hại...
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Ung thư phổi
Tại Việt Nam ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới (nam, nữ) và ngày càng 
có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh còn xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn. 

Những dấu hiệu sớm có thể nhận biết ung thư phổi:

• Ho nhiều, ho ra máu

• Viêm phổi tái lại nhiều lần

• Đau ngực

• Đau tay, vai và các ngón tay (khi khối u xâm lấn các thần kinh)

• Khan tiếng

• Sụt cân không rõ nguyên nhân

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2019, người Nhật được đánh giá là 
có tuổi thọ cao nhất thế giới, và riêng phụ nữ Nhật thì đã đạt kỷ lục về tuổi thọ trung bình 
trong 25 năm trở lại đây. Từ đâu mà họ có thể sống khỏe và trường thọ như vậy?

Trong chuyên mục lần này, xin giới thiệu tới độc giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ, 
bí quyết trẻ mãi không già và luôn khỏe mạnh của phụ nữ Nhật – để chúng ta có thể 
tự tin và tăng cường hơn sức khỏe cũng như sắc đẹp dù trong thời kì COVID-19 này.

1. Có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học
Người Nhật ăn nhiều thực phẩm tươi và chế biến đơn giản, tránh ăn đồ tinh chế hoặc 
quá nhiều đường. Một vài loại thực phẩm như cá, ngũ cốc, rau xanh, trái cây, rong biển, 
thực phẩm lên men, nấm… đều nằm trong thực đơn hàng ngày của họ.

Phụ nữ Nhật thường lựa chọn các loại cá giàu dinh dưỡng cùng omega-3 như cá ngừ, cá hồi, 
cá thu và tôm, hơn là thịt. Theo thống kê, người Nhật tiêu thụ gần 10% lượng cá của thế giới – 
một con số rất đáng ngạc nhiên. 

4. Thường xuyên tắm suối nước nóng
Tắm suối nước nóng là một truyền thống văn hóa của người Nhật. 
Theo họ, các khoáng chất có trong suối nóng sẽ hấp thụ vào cơ thể 
khi tắm, giúp bạn dịu lại tinh thần, giảm các bệnh về da và khiến 
vẻ ngoài trông trẻ hơn.

Chúng ta cũng có thể tắm nước nóng tại nhà thay cho tắm suối cũng tốt. 
Ngâm mình trong nước nóng sẽ giúp giảm mệt, cải thiện chất lượng 
giấc ngủ và thậm chí giúp bạn đốt cháy thêm calo.

3. Uống trà xanh thường xuyên
Không ai có thể phủ nhận được lợi ích của trà xanh, 
đặc biệt ở Nhật thì văn hóa uống trà mỗi sáng rất phổ biến. 
Đây là loại thức uống rất giàu chất chống oxy hóa nên 
rất có lợi cho nhan sắc cũng như tăng cường sức khỏe.

Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật Bản còn có thói quen đắp bã 
trà xanh lên mặt để xóa các nếp nhăn nhỏ, se khít lỗ chân lông 
và giải độc cho làn da.

(Sưu tầm)

BÍ QUYẾT TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ VÀ LUÔN KHỎE MẠNH CỦA PHỤ NỮ NHẬT BẢN 

2. Duy trì đầy đủ mức collagen trong cơ thể
Collagen không chỉ giúp làn da khỏe mạnh, 
trẻ trung mà còn bổ trợ các bộ phận 
cơ khớp, tim mạch khác. Ở Nhật Bản, 
việc bổ sung collagen luôn là ưu tiên 
hàng đầu khi chăm sóc sắc đẹp của 
phụ nữ, qua các thực phẩm giàu 
collagen như nước dùng xương, cá, gà, 
lòng trắng trứng, rau xanh hoặc các loại trái cây 
có múi…
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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 Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam!

Câu đố kỳ này: 
Trong năm sản phẩm dưới đây, ba sản phẩm bảo hiểm nào được Dai-ichi Life Việt Nam cho ra mắt trong năm 2020 
(tính tới tháng 9)? 

(Trong email gửi về cho Công ty, Quý khách ghi đáp án là 3 trong 5 chữ  A,B,C,D,E  thể hiện 3 sản phẩm Quý khách lựa chọn).

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 về cho Dai-ichi Life Việt Nam theo địa chỉ email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn 

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 2 năm 2020 này nhé!

Vừa vui lại được quà thì còn gì bằng! 

A B C

D E

Bảo hiểm
Hỗ trợ viện phí

Bảo hiểm Hỗ trợ 
điều trị bệnh ung thư

Bảo hiểm Bảo toàn 
thu nhập gia đình

Bảo hiểm 
Chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm Tai nạn 
toàn diện nâng cao



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 Đặc Biệt năm 2020

STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên

1 Lê Xuân Linh 51 Trịnh Văn Tùng Anh 101 Thân Đào Trung Nguyên 151 Vĩ Thị Thanh Lan
2 Nguyễn Trọng Tín 52 Huỳnh Tuyết Mai 102 Nguyễn Văn Sơn 152 Đinh Duy Phương
3 Nguyễn Tấn Trung 53 Võ Thị  Thúy 103 Nguyễn Tấn Thảo 153 Phan Thị  Hải  Châu
4 Trần Thị  Thu Trang 54 Đào Thị  Hải  Yến 104 Nguyễn Thị  Hoàng Oanh 154 Huỳnh Lê Kim Oanh
5 Tướng Hồng My 55 Trần Công Lực 105 Phạm Thị  Gái 155 Đặng Thị  Vân 
6 Vũ Thị  Huyền Trang 56 Nguyễn Thanh Nga 106 Bùi Thị  Mến 156 Nguyễn Thị  Sông Thao
7 Đức Trung 57 Bùi Nguyễn Xuân Thuý 107 Lê Thị  Thu Hương 157 Cao Thành Tâm
8 Lại  Minh Tân 58 Lê Tuyết Thanh 108 Nguyễn Thị  Hải  Yến 158 Nguyễn Công Thành
9 Lê Thị  Kiều Nga 59 Nguyễn Thắng Lợi 109 Đào Thị  Huyền Trang 159 Đỗ Thị Lý

10 Nguyễn Minh Huỳnh Ngọc 60 Phạm Thu Trang 110 Nguyễn Thị  Thu Thảo 160 Đinh Thị  Thu Hiền 
11 Đào Thế Vinh 61 Nguyễn Như Vũ 111 Hồ Thị  Thùy Trang 161 Nguyễn Văn Tế
12 Dương Văn Tuyến 62 Lê Thị  Mỹ Linh 112 Châu Văn Tuấn 162 Trương Thị  Thanh Hương
13 Phạm Minh Công 63 Kiều Thị  Tuyên 113 Trần Thiên Huy 163 Nguyễn Thị  Thu
14 Nguyễn Thị  Nga 64 Lê Thị  Ngọc Ánh 114 Nguyễn Văn Hùng 164 Nguyễn Thế Châu
15 Đinh Thị  Phương Thảo 65 Đặng Văn Kiểm 115 Nguyễn Thị  Lài 165 Võ Ngọc Tiên
16 Phạm Thị  Thu Trang 66 Bùi Thị Lý 116 Phạm Nguyễn Thảo Lu 166 Đỗ Thị  Xuân Mai
17 Trương Thị  Thu Hương 67 Đinh Thu Huyền 117 Lương Văn Tâm 167 Vũ Văn Tùng
18 Trần Thùy Anh 68 Đoàn Minh Thu 118 Nguyễn Thị  Hồng Mai 168 Nguyễm Thành Phúc
19 Huỳnh Thị  Mỹ Hạnh 69 Nguyễn Hoàng Khuôn 119 Nguyễn Thị  Thanh Thương 169 Nguyễn Thái Bình
20 Trần Thị Lý 70 Lê Hoàng Minh 120 Phạm Thị  Thu Hằng 170 Đỗ Trang Nhung
21 Đào Minh Diệp 71 Hồ Thị  Hương 121 Trần Huỳnh Hải  Yến 171 Bùi Thụy Vân Thư 
22 Nguyễn Minh Quân 72 Trần Thị  Hà Lan 122 Trần Thị Tâm 172 Hồ Thị  Hồng Liên
23 Trần Thị  Mai 73 Trần Thị  Thu Huyền 123 Trần Ngọc Bích 173 Mai Hải  Hoàng
24 Vũ Ngọc Anh 74 Trần Văn Đoàn 124 Đỗ Phương Thư 174 Le Thi Trang
25 Nguyễn Cửu Nhật Thiện 75 Vũ Mỹ Linh 125 Nguyễn Vũ Thắng 175 Ngô Nguyễn Phương Thảo
26 Dương Thị  Sáng 76 Huỳnh Thanh Lâm 126 Ngô Thị  Cẩm Tuyền 176 Đặng Thị  Thu Trang
27 Ngô Văn Hoài 77 Nguyễn Việt Hoa 127 Nguyễn Thị  Lệ Thương 177 Đoàn Thị  Thúy Hà
28 Nguyễn Thị  Giang 78 Trương Văn Phong 128 Ngô Thị  Hà 178 Nguyễn Thị  Thành
29 Hồ Lê Hoàn Thành 79 Tống Thị  Liên 129 Phan Thị  Hà Tuyên 179 Nguyễn Thị  Hằng
30 Đặng Vũ Phượng Linh 80 Ngô Thị  Khánh Vân 130 Lê Thị  Hà 180 Trần Chúc Huyền
31 Trần Đăng Lưu 81 Nguyễn Quang Thân 131 Phạm Thanh Ngát 181 Nguyễn Minh Hải
32 Lâm Cát Chương 82 Nguyễn Thị  Tuyết Trinh 132 Trương Huỳnh Nương 182 Nguyễn Đức Hải
33 Đoàn Thị  Hồng Vân 83 Hoàng Thị  Thu Hằng 133 Võ Thị  Minh Anh 183 Nguyen Thi Kim Tien
34 Phan Thị  Minh Trang 84 Nguyễn Thanh Phong 134 Thái Lưu Ngọc Trâm 184 Lăng Quế Chi
35 Lê Thị  Huyền Trân 85 Đoàn Thị  Ngọc Huyền 135 Lê Viết Anh 185 Nguyễn Thị  Trúc Giang
36 Lê Phạm Tuấn Huy 86 Nguyễn Thị  Thanh Huyền 136 Nguyễn Thị Tuyết Phụng 186 Trần Thanh Hải
37 Hồ Thị  Huyền Trân 87 Đinh Thị  Công Nương 137 Bùi Đăng Tiến 187 Võ Ngọc Trung
38 Trần Thị  Kim Liên 88 Nguyễn Thị  Hồng Yến 138 Vũ Thị  Thúy Nga 188 Phùng Thị  Thịnh
39 Nguyễn Văn Hiền 89 Nguyễn Thị  Hà Phương 139 Nguyễn Ngọc Yến 189 Ngô Thị  Loan
40 Nguyễn Nhựt Duy 90 Hà Ngọc Huỳnh 140 Hà Bảo Anh 190 Lê Thị  Hải
41 Mai Thị  Thuý 91 Nguyễn Đức Lộc 141 Lê Thị  Ngọc Yến 191 Bùi Hải  Hà
42 Lê Minh Phương 92 Đặng Thị  Hồng Yến 142 Trịnh Thị  Huyền Trang 192 Nguyễn Thanh Nga
43 Nguyễn Thị  Ngọc Dung 93 Hồ Thiên Thanh 143 Nguyễn Hồng Dung 193 Lê Hữu Cường
44 Hoàng Thị  Thùy Linh 94 Bùi Thị  Thanh Bình 144 Doãn Thị Bảo Anh 194 Võ Huỳnh Nhơn
45 Nguyễn Thị  Đông Ân 95 Dương Đức Minh 145 Vũ Thị  Thu Hằng 195 Bùi Thuỳ Linh
46 Nguyễn Thị  Thanh Huyền 96 Lê Thị  Kim Loan 146 Đỗ Thị  Đương 196 Nguyễn Ngọc Dung
47 Nguyễn Văn Quang 97 Trương Tú Nga 147 Nguyễn Thị  Thu Hà 197 Sái Hoàng Thái Hà
48 Hồ Phước Long 98 Hồ Văn Quý 148 Trần Thị  Kim Luông 198 Lưu Trọng Nhân
49 Lê Thị  Thanh 99 Vũ Văn Lợi 149 Nguyễn Xuân Lai 199 Đào Thị  Huyền My
50 Mai Thị Lanh 100 Hoàng Minh Sáng 150 Nguyễn Thị Hậu 200 Nguyễn Thị Hồng Minh
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