Sanofi Hưởng Ứng Các Hoạt Động Vì Cộng Đồng & Hỗ Trợ Bệnh
Nhân
Chương trình chào đón Tết thiếu nhi 1/6 và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư đã diễn ra tại Bệnh viện Nhi
Trung ương, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương và Bệnh Viện K Cơ Sở Tân Triều từ ngày 28-30 tháng 5
năm 2015. Đây là chương trình thường niên được tổ chức bởi Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng (Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân
Ung thư). Sanofi tài trợ các phần quà gồm sữa và bánh cho khoảng 400 bệnh nhi mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Cũng trong sáng ngày 30 tháng 5 năm 2015, gần 100 nhân viên đến từ văn phòng Hàm Nghi, nhà máy Quận 4 &
Thủ Đức đã tham gia hoạt động Đạp Xe Vì Môi Trường Xanh do Amcham và Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên phối
hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới 4/6.
Cùng với nhân viên Sanofi là gần 1,000 tình nguyện viên của 60 công ty, ban tổ chức và các trường đại học tại khu
vực phía Nam đã tham gia hoạt động ý nghĩa này nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ môi
trường và chia sẻ việc bảo tồn 5 loài động vật quý hiếm hiện đang có mặt trong sách đỏ tại Việt Nam, đó là Cọp,
Voi, Rùa biển, Sếu đầu đỏ, Kỳ lân Sao la.
Tham gia hoạt động này, các tình nguyện viên đã cùng nhau đạp xe trên các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng –
Tân Phú – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Cảnh và Nguyễn Lương Bằng với tổng khoảng cách là 9.4km.

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2015, Sanofi đã tham gia đồng hành trong việc tài trợ nón & áo thun cho Lễ mít-tinh và
đi bộ cho 1,000 người tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá
31/5/2015 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2015”. Chương trình này do Đoàn Chủ tịch Trung Ương Hội
Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng
đồng tham gia phòng chống tác hại thuốc lá vì sức khỏe bản thân và gia đình. Tham gia chương trình gồm có Đại
diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung Ương; Lãnh đạo Hội LHPN
Việt Nam và Bộ Y tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội, các sở, ngành liên
quan; Các tổ chức quốc tế; các cơ quan báo chí tuyên truyền Trung Ương và địa phương.

