
 
 
 

 
 

 

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
  Ngày 28/11/2022  
--------------------------------------------- 
 

Manulife Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mục tiêu chống 
biến đổi khí hậu với cam kết trồng rừng 

 
[TP. Hồ Chí Minh] - Manulife Việt Nam công bố đóng góp thêm 15.000 cây xanh vào hoạt động 
trồng rừng tại sự kiện triển lãm thuộc chương trình ‘Lan Tỏa Sức Ảnh Hưởng’, thể hiện cam kết 
của công ty trong việc chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. 
 
Trải dài một tuần, sự kiện triển lãm thuộc chương trình ‘Lan Tỏa Sức Ảnh Hưởng’ của Manulife 
mang đến cho nhân viên cơ hội để đóng góp vào nỗ lực chung của công ty trong việc xây dựng 
doanh nghiệp tốt hơn, hướng đến một thế giới tốt hơn. Chương trình được thiết kế để giúp 
Manulife đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn tại các thị trường đang hoạt động, nhằm 
thúc đẩy sự đổi mới, cải tiến dịch vụ và sản phẩm cũng như tăng cường đầu tư vào cộng đồng. 

 

 
Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Manulife Việt Nam tại sự kiện triển lãm thuộc chương trình ‘Lan Tỏa Sức Ảnh Hưởng’ 

 
Một trong những khoản đầu tư cho cộng đồng được Manuife chú trọng gần đây là hoạt động 
cùng khách hàng trồng rừng. Sáng kiến này nhằm khuyến khích khách hàng nâng cao nhận 
thức về những nỗ lực bảo vệ môi trường tại Việt Nam. 
 
Bà Marilyn Wang, Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông của Manulife Việt Nam cho biết: “Các sáng 
kiến trồng cây quy mô lớn không chỉ giúp ứng phó với biến đổi khí hậu và phục hồi hệ sinh thái, 



 
 
 

 
 

 

mà còn gửi một thông điệp quan trọng về việc cần thay đổi cũng như củng cố niềm tin rằng mỗi 
chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt”. 
 
“Với hoạt động cùng khách hàng trồng rừng, chúng tôi muốn đề cao những lợi ích môi trường 
của việc chuyển đổi số cũng như giúp thay đổi thói quen lâu dài của khách hàng về sự phụ 
thuộc vào giấy tờ. Manulife cũng đã cam kết giảm 35% sản lượng giấy sử dụng vào năm 2025 
để đảm bảo lượng giấy còn lại đến từ các nguồn khai thác bền vững’, bà Marilyn Wang nói 
thêm. 
 
Theo đó, Manulife Việt Nam đang khuyến khích khách hàng sử dụng công nghệ để đơn giản 
hóa quy trình giao dịch, đồng thời cải thiện tương tác của khách hàng với công ty. 
 
Trong chiến dịch trồng cây mới nhất, kéo dài từ ngày 28/11 đến hết tháng 12/2022, Manulife 
Việt Nam khuyến khích khách hàng thực hiện đăng ký để sử dụng những tiện ích của cổng 
thông tin khách hàng ManuConnect. Chiến dịch này nhằm thu hút 15.000 khách hàng sử dụng 
dịch vụ số. Đổi lại, Manulife Việt Nam sẽ thay mặt họ trồng 15.000 cây xanh tại Rừng Cà Mau 
thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 
Manulife đặt mục tiêu phủ xanh hơn 4 khu rừng trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, với cam kết trồng tổng cộng 24.200 cây, 

tương đương 12,8 héc ta rừng trong năm 2023. 

 

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn./


 
 
 

 
 

 

ManuConnect được thiết kế để cung cấp trải nghiệm trực tuyến hoàn toàn, cho phép khách 
hàng xem xét và quản lý các hợp đồng của họ. Nó cũng đóng vai trò như một trung tâm kiến 
thức lưu trữ tất cả các hợp đồng, chi tiết giao dịch, thông tin cá nhân và lịch sử yêu cầu giải 
quyền quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. Mới đây nhất, ManuConnect cho ra mắt hai tính 
năng gồm tính năng Tạo tài khoản Manulife ID tự động và tính năng Xác nhận hợp đồng trực 
tuyến nhằm tiện lợi hóa hơn nữa quy trình quản lý hợp đồng cho khách hàng.  
 
Với sự phối hợp từ Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Manulife đặt mục tiêu phủ xanh hơn 4 
khu rừng trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, với cam kết trồng tổng cộng 24.200 cây, 
tương đương 12,8 héc ta rừng trong năm 2023. Theo Gaia, mỗi hecta rừng trồng có thể hấp 
thụ khoảng 99-123,2 tấn CO2 mỗi năm. 
 
“Những tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu có thể nhận thấy rõ trên khắp thế giới, kể 
cả ở Việt Nam. Chương trình cùng khách hàng trồng rừng của Manulife không chỉ thể hiện cam 
kết của công ty trong việc tham gia chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam mà còn cho thấy sự sẵn 
lòng tham gia giải quyết vấn đề  trên nhiều phương diện. Chúng tôi tự hào được làm việc với 
một công ty đang thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam”, bà Đỗ Thị Thanh 
Huyền, người sáng lập Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết. 
 

 
-Ends- 
 
Về Manulife Việt Nam  
Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, gia tăng tài 
sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số hóa của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang lại 
các giải pháp và dịch vụ bảo hiểm cải tiến đến với người dân Việt Nam, để họ an tâm tận hưởng cuộc sống Tốt hơn mỗi ngày. 
Với hơn 1.5 triệu khách hàng, và các đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm cùng mạng lưới 87 văn phòng trên khắp 
cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Trải 
nghiệm thêm tại www.manulife.com.vn.  
 
Về Tập đoàn Tài chính Manulife 
Tập đoàn Tài chính Manulife là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ tài chính, hoạt động với sứ 
mệnh giúp khách hàng ‘Quyết định dễ dàng, vẹn toàn cuộc sống’. Cùng với trụ sở quốc tế tại Toronto (Canada), chúng tôi cung 
cấp dịch vụ tư vấn tài chính và bảo hiểm, vận hành dưới thương hiệu Manulife tại Canada, Châu Á và Châu Âu, và John Hancock 
tại Hoa Kỳ. Thông qua Manulife Investment Management - thương hiệu toàn cầu của chúng tôi trong lĩnh vực quản lý tài sản, 
chúng tôi cung cấp các giải pháp tài chính, bảo hiểm và dịch vụ quản lý tài sản cho các cá nhân, nhóm và tổ chức. Vào cuối năm 
2021, chúng tôi có hơn 38.000 nhân viên, 119.000 đại lý và hàng nghìn đối tác phân phối, phục vụ gần 33 triệu khách hàng. 
Chúng tôi cũng hoạt động mạnh mẽ trên các thị trường chứng khoán với mã 'MFC' tại Toronto, New York và Philippine, và niêm 
yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông với mã cổ phiếu 945. 
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