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Frasers Property Vietnam Raises VND500 Million to Support 

“Back to School” Initiative of Vietnam Red Cross Society 

 

 Raising fund for the repair of school facilities in the central provinces affected by recent natural disasters  

 

HO CHI MINH CITY, 28 JANUARY 2021 

Frasers Property Vietnam, responding to a call by Vietnam Red Cross Society’s “Back to School” initiative, 

organised a charity campaign raising a total amount of VND500 million. Collaborating with the Red Cross’ Ho 

Chi Minh City chapter to organise the 10-day fundraiser, the campaign involved the strong support from the 

business partners, tenants and employs of Frasers Property Vietnam as well as the project developments 

under Frasers Property Vietnam such as Q2 Thao Dien, a mixed-use development, and Melinh Point, a 

commercial property. The funds will go towards the repair of school facilities in the central provinces affected 

by recent natural disasters, especially those in Tuy Phuoc District, Binh Dinh province, which were severely 

damaged by Typhoon No. 12.  

 
Mr. Tran Truong Son, President of Ho Chi Minh City Red Cross receives the handover certificate from Mr. 

Lim Hua Tiong, CEO of Frasers Property Vietnam 

 

Mr. Lim Hua Tiong, CEO of Frasers Property Vietnam, said: “Frasers Property Vietnam stands in 

solidarity with the local community, whose lives and livelihoods have been disrupted by the pandemic and 

recent natural disasters. We hope these funds help support the recovery in Central Vietnam and also raise 

further awareness of the needs of the community during this challenging period. We want to thank our 
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tenants, business partners and employees who have contributed to this fundraising campaign in one way or 

another.”  

Mr. Tran Truong Son, President of Ho Chi Minh City Red Cross, said: “We really appreciate Frasers 

Property Vietnam’s strong support and contributions towards our “Back to School” community initiative. 

Through the collaboration with Frasers Property Vietnam, we hope to help the local schools pull through this 

difficult time as well as encourage and support the children to head back to school soon." 

Besides the “Back to School” initiative, Frasers Property Vietnam has been collaborating with Red Cross to 

mobilise blood donation drives during the Covid-19 pandemic. Frasers Property Vietnam remains committed 

to taking care of the health and well-being of the communities it has presence in.  

/END 

 

About Frasers Property Limited  

Frasers Property Limited (“Frasers Property” and together with its subsidiaries, the “Frasers Property Group” or the 

“Group”), is a multi-national developer-owner-operator of real estate products and services across the property value 

chain. Listed on the Main Board of the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) and headquartered in 

Singapore, the Group has total assets of approximately S$38.7 billion as at 30 September 2020. 

Frasers Property's multi-national businesses operate across five asset classes, namely, residential, retail, commercial & 

business parks, industrial & logistics as well as hospitality. The Group has businesses in Southeast Asia, Australia, 

Europe and China, and its well-established hospitality business owns and/or operates serviced apartments and hotels in 

over 70 cities and 20 countries across Asia, Australia, Europe, the Middle East and Africa.  

Frasers Property is also the sponsor of two real estate investment trusts (“REITs”) and one stapled trust listed on the 

SGX-ST. Frasers Centrepoint Trust and Frasers Logistics & Commercial Trust are focused on retail, and industrial & 

commercial properties, respectively. Frasers Hospitality Trust (comprising Frasers Hospitality Real Estate Investment 

Trust and Frasers Hospitality Business Trust) is a stapled trust focused on hospitality properties. In addition, the Group 

has two REITs listed on the Stock Exchange of Thailand. Frasers Property (Thailand) Public Company Limited is the 

sponsor of Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT, which is focused on industrial & logistics 

properties in Thailand, and Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust, which is focused on commercial 

properties. 

Frasers Property has been in Vietnam for over 20 years, its presence includes Melinh Point - a grade A boutique 21-
storey office building in District 1, Q2 Thao Dien - a luxury mixed-use development in District 2. Frasers Property’s 
hospitality business also has a presence in Vietnam, with Fraser Suites Hanoi and Capri by Fraser. 

The Group is unified by its commitment to deliver enriching and memorable experiences to customers and stakeholders, 

leveraging its people, knowledge and capabilities from across markets to deliver value in its multiple asset classes. 

For more information on Frasers Property, please visit frasersproperty.com or follow us on LinkedIn. 

 

FOR MEDIA QUERIES, PLEASE CONTACT:  

Frasers Property Vietnam 

Ms. Kara Wong - Senior Manager, Corporate Communication and Marketing Department 
M +84 908 812 628 

E  kara.wong@frasersproperty.com 

 

 

 

http://www.frasersproperty.com/
https://www.linkedin.com/company/frasers-property-vietnam/
mailto:kara.wong@frasersproperty.com
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Frasers Property Vietnam quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ chương 
trình “Trường tới Trường – Kết nối yêu thương” của Trung Ương Hội 
Chữ Thập Đỏ Việt Nam 

 

 Gây quỹ sửa chữa trường học tại các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ  

 

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2021 

Frasers Property Vietnam hưởng ứng lời kêu gọi của Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ qua chương trình 

“Trường tới Trường – Kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ sửa chữa trường học tại các tỉnh miền Trung 

bị thiệt hại do bão lũ. Sau 10 ngày vận động, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích 

cực của các đối tác, khách hàng và nhân viên của Frasers Property Vietnam cùng với sự đóng góp của các 

dự án sở hữu và phát triển bởi Frasers Property Vietnam như Q2 Thao Dien – khu phức hợp cao cấp tại 

quận 2 và Melinh Point – khu văn phòng thương mại. Tổng mức quyên góp 500 triệu đồng được đóng góp 

vào việc sửa chữa các trường học tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn 

bão số 12 vừa qua. 

 
Ông Lim Hua Tiong, Tổng giám đốc Frasers Property Vietnam trao tặng chứng nhận tài trợ đến đại diện Hội 

Chữ Thập Đỏ Thành Phố Hồ Chí Minh – Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch 

 

Ông Lim Hua Tiong, CEO của Frasers Property Vietnam, chia sẻ: “Frasers Property Vietnam luôn đồng 

hành cùng các cộng đồng địa phương, nơi đã phải chịu tác động kép từ dịch bệnh và thiên tai, đời sống bị 

ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi hi vọng rằng sự đóng góp này sẽ phần nào chia sẻ được những khó khăn 

cho miền Trung Việt Nam và nâng cao nhận thức vai trò cộng đồng trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi 
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muốn gởi lời cám ơn đến các khách hàng tại Melinh Point, các đối tác và những nhân viên đã đóng góp hỗ 

trợ cho chương trình bằng các hành động thiết thực.”  

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ “Chúng tôi rất trân 

trọng hành động ý nghĩa và sự đóng góp to lớn từ quý công ty. Mong rằng sự hỗ trợ của chương trình cũng 

như của các nhà hảo tâm sẽ giúp các trường học sớm khắc phục, ổn định công tác giảng dạy, giúp các em 

học sinh được đến trường và tiếp tục việc học tập.” 

Ngoài chương trình "Trường tới Trường - Kết nối yêu thương", Frasers Property Vietnam còn phối hợp 

với Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo nhằm hỗ trợ ngân 

hàng máu lưu trữ trong đợt dịch Covid-19. Với Frasers Property Vietnam, sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng 

là mối quan tâm hàng đầu và luôn được cam kết thực hiện tốt nhất qua những hành động thiết thực.  

/KẾT THÚC 

 

Thông tin về Frasers Property Limited: 
 

Frasers Property Limited (“Frasers Property” và các công ty thành viên, “Frasers Property Group” sau đây gọi là “Tập 

đoàn”) là một công ty đa quốc gia có bề dày kinh nghiệm trong sở hữu, vận hành và phát triển các sản phẩm và dịch vụ 

đa dạng trong lĩnh vực bất động sản. Được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) và có trụ 

sở chính tại Singapore, Tập đoàn có tổng giá trị tài sản lên đến 38.7 tỷ đô Sing tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.  

Hoạt động kinh doanh đa quốc gia của Frasers Property bao gồm 5 lĩnh vực: nhà ở, bán lẻ, trung tâm thương mại & dịch 

vụ, hậu cần và dịch vụ lưu trú trải dài trên các quốc gia và vùng lãnh thổ từ Đông Nam Á, Úc, Châu Âu và Trung Quốc. 

Tập đoàn còn sở hữu/ vận hành các loại hình căn hộ dịch vụ và khách sạn trên hơn 70 thành phố và 20 quốc gia thuộc 

Châu Á, Châu Úc, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.  

Frasers Property còn là cổ đông và quản lý hai quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (“REITs”) và cũng được niêm yết tại 

SGX-ST. Frasers Centrepoint Trust và Frasers Logistics & Commercial Trust tập trung vào mảng kinh doanh bất động 

sản bán lẻ, kho vận và thương mại. Frasers Hospitality Trust (bao gồm Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust 

và Frasers Hospitality Business Trust) là công ty chuyên tập trung vào việc phát triển dịch vụ lưu trú. Thêm vào đó, Tập 

đoàn còn là chủ sở hữu của hai quỹ REIT được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan. Frasers Property 

(Thailand) Public Company Limited là công ty bảo trợ của Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold 

REIT, chuyên tập trung vào mảng bất động sản công nghiệp và kho vận tại Thái Lan, và Golden Ventures Leasehold 

Real Estate Investment Trust chuyên tập trung vào bất động sản thương mại. 

Frasers Property đã có mặt tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, bao gồm Melinh Point – Toà nhà văn phòng 21 tầng 

hạng A tại Quận 1 và Q2 Thao Dien – Dự án phức hợp hạng sang tại Quận 2. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch 

vụ lưu trú của Frasers Property cũng có mặt tại Việt Nam với sự góp mặt của Fraser Suites Hanoi và Capri by Fraser. 

Tập đoàn mang trong mình sứ mệnh đem đến những trải nghiệm phong phú và đáng giá cho khách hàng cùng các cổ 

đông bằng chính kiến thức chuyên môn, sự thấu hiểu thị trường, để từ đó tạo nên nhiều giá trị trong các lĩnh vực khác 

nhau. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Frasers Property, xin vui lòng truy cập frasersproperty.com hoặc theo dõi chúng tôi tại 
LinkedIn. 

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN THÔNG TIN BÁO CHÍ: 
 
Ms. Kara Wong - Senior Manager, Bộ phận Marketing và Truyền thông 
M +84 908 812 628 
E  kara.wong@frasersproperty.com 
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