THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

SANOFI VIỆT NAM VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM CÔNG BỐ HỢP TÁC DÀI HẠN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH “NÂNG CAO TẦM VÓC VÀ THỂ LỰC NGƯỜI VIỆT NAM”

Thành

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2014 Công ty Sanofi Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt

Nam cùng công bố và ký kết hợp tác dài hạn trong chương trình “Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt
Nam” giai đoạn 2014 – 2018. hương trình “Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam” là một trong
những hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Đề án 641 Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt
Nam giai đoạn 2011 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đề án 704 - Giáo dục 5 triệu bà mẹ

nuôi dạy con tốt do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phụ trách... Hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình
hợp tác giữa hai đối t c sẽ được thực hiện từ tháng 11 – 12/2014 với tên gọi “Nâng cao tầm vóc Việt – Cao
Vui Khỏe”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ là

n

–

ộ chuyên trách trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục,

nâng cao nhận th c và thay đ i hành vi xã hội về vấn đề bảo vệ và

ăm sóc s c khỏe bà mẹ, trẻ em đồng

thời ũng là ơ quan ch u trách nhiệm tuyên truyền, ph i hợp trong công tác t ch c triển khai hai đề án lớn
n

trên. Trong khi đ Công ty Sanofi Việt Nam, một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Việ N m
n

n

tập đo n

o n d ện ơn vào việc
n ấ

ăm sóc s c khỏe hàng đầu thế giới, luôn

mong mu n được đ ng g

ăm sóc s c khỏe người dân Việt Nam nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng.

hợp tác giữa 2 bên bắt nguồn từ mục tiêu chung là việc phát triển tầm vóc

ấ ượng

ộ

ng

mộ

s c khỏe

thể l c n m n ng

o

ngườ Việt Nam.

Theo lộ trình hợp tác, Công ty Sanofi Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ th ng nhất triển khai n ững
ương trình
oạ

ợ

ợ

ớ

sẽ được

động c a c ương ìn N ng

ợ
oạ

trong su t giai đoạn từ 2014 – 2018. Trong năm 2014, ế

thử nghiệm tại 5 tỉnh thành lớn c a cả nước b ng một chuỗi các hoạt

o ầm vóc Việt – Cao Vui Khỏe. Trong 2 tháng 11, 12 năm 2014 ại 5 tỉnh

thành bao gồm Hà Nộ Đ Nẵng, Quảng Nam, Tp.Hồ Chí Minh và Cần T ơ 1,500 tuyên truyền viên là những
cán bộ tích c c c a Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ở từng đ
kiến th c về việ n ô dưỡng
qua tập huấn sẽ m ng n ững
tỉn

ăm

ương ẽ tham d một lớp tập huấn nh m trang b

ẻ để đạ đến chiều cao t đ . T ế đến, các tuyên truyền

ông n mớ đượ

ậ n ậ n

đến ớ 50,000 hộ g

n để ph biến kiến th c cho các bà mẹ về vấn đề phát triển chiều cao ở trẻ.
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đìn

nđ

n đ a bàn 5

PGS.TS. Nguyễn Th Lâm, Phó Viện

ưởng Viện D n dưỡng Qu c gia, cho biết: “Canxi là một trong các

dưỡng chất quan trọng nhất, quyết định đến sự chắc khoẻ của xương và sự phát triển chiều cao của trẻ. Nhu
cầu Canxi hàng ngày cho trẻ trong độ tuổi từ 6-9 l 700mg/ng y, giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì 10-18 tuổi
là 1000mg/ngày, chưa tính đến một số yếu tố kh c như cơ chế đ o thải Canxi tự nhiên của cơ thể”.
N m trong khuôn kh
động

ương ìn

bài thể dục Cao Vui Khỏe được thiết kế dành cho các bé là một tập hợp

đơn g ản, vui nhộn giúp trẻ vận động toàn diện và góp phần

Phát biểu trong bu

động

ú đẩy chiều cao.

ương ìn , ông Cyril Grandchamp-Desraux - Tổng Gi m đốc Sanofi Việt

Nam chia sẻ: “Với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, chúng tôi
m ốn l người đi tiên phong trong c c hoạt động hướng đến sự tiến bộ của xã hội và phát triển bền vững
của cộng đ ng. Sanofi sẽ đ ng hành liên tục cùng với chương trình đến ít nhất l năm 2018. Đây chắc chắn
là một lộ trình lâ d i

được đầ tư nghiêm túc. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao kiến thức của cả cộng

đ ng về vấn đề phát huy tối đa chiều cao cho trẻ q a chương trình ao
chúng tôi còn mong muốn góp phần cải thiện tầm vóc

i hỏe được khởi động h m nay,

thể lực của trẻ em Việt Nam để trong tương lai iệt

Nam sẽ có một thế hệ thanh niên c thể chất ngang tầm với thanh niên các quốc gia kh c trong kh

ực.”

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam là t ch c chính tr - xã hội trong hệ th ng chính tr , có ch
đại diện

ăm o bảo vệ cho quyền và lợi ích hợ

n đ ng

năng

a các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn

đấu vì s phát triển c a phụ nữ

bìn đẳng giới. Ngoài công tác vận động các tầng lớp phụ nữ ch động,

tích c c th c hiện đường l i, ch

ương

Đảng, chính sách, pháp luật c

tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ n ng

o năng

c, trìn độ, xây d ng g đìn

N
ạn

nước, Hội còn vận động,
ú ;

ăm o ải thiện đời

s ng vật chất, tinh thần c a phụ nữ; đồng thờ

m mư đề xuất, tham gia xây d ng, phản biện xã hội và

giám sát việc th c hiện đường l i, ch

Đảng, chính sách, pháp luật c

đến quyền, lợi ích hợ
“N ng

ương

n đ ng

o ầm vóc và thể l

a phụ nữ g đìn

người Việ N m”

đìn

ạn

ú ”

ông 3 ạ ”

P ong

nước có liên quan

ẻ em.

ương ìn được xây d ng nh m góp phần th c hiện

nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây d ng g đìn
xây d ng “G đìn 5

N

ạnh phúc bền vững”;

o “P ụ nữ tích c c học tậ

c tiêu chí c a cuộc vận động
o động, sáng tạo xây d ng gia

a Hội LHPN Việt Nam.

Tập đoàn Sanofi
Sanofi, tậ đo n

ăm

c khỏ

o n d ện

ng đầu thế giới, phát minh, phát triển và cung cấp các giải

đ ều tr chú trọng vào nhu cầu c a bện n n ớ bảy nền tảng phát triển: đ
người, sản phẩm tiên tiến, sản phẩm

ăm

c khỏ

2

ơ bản, th

o đường, vắc-xin cho

ường mới n i , thú y và Genzyme.

Sanof được niêm yết trên sàn giao d ch ch ng khoán ở Paris (với mã s CK EURONEXT: SAN) và ở New York
(NYSE: SNY). Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng vào trang web: www.sanofi.com
Sanofi tại Việt Nam
Các sản phẩm c a S nof đ

mặt tại Việ N m ơn 50 năm.

nof

ện có trên 1.300 nhân viên làm việc

trên cả nước và là tậ đo n dược phẩm nước ngoài duy nhất có hai nhà máy sản xuấ đạt tiêu chuẩn WHOGMP tạ TP.HCM đ
đầ

nof

ng 80% nhu cầu nộ đ a. Với l ch sử

ông ngừngnỗ l

những sản phẩm chấ ượng

để đ

ng nhu cầ

o ũng n ư

ăm
g

đời, danh mục sản phẩm đ dạng và v trí dẫn
c khỏ

o người dân Việ N m m ng đến

d ng ộng đồng

ộ.

Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng vào trang web: www.sanofi.com.vn
-------------------Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Đặng Cẩm Tú (Ms)

Nguyễn Hồ Ngọc Hân (Ms)

B n G Đìn X Hội, Hội LHPN Việt Nam

Phụ trách truyền thông

M: 0933 026 868

M: 0918 841 027

E: dangcamtu83@gmail.com

E: han.nguyenhongoc@bpro.com.vn
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