Điểm tin các hoạt động từ thiện Quí 1 năm 2014
SANOFI tặng 300 phần quà cho học sinh vùng cao
Ngày 3-5 tháng 1 năm 2014, Sanofi đã kết hợp với đoàn bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai và Ngân hàng Nông Nghiệp
Sơn La (Agribank) tổ chức chuyến từ thiện khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân huyện Mường La,
tỉnh Sơn La.

Đoàn Bác sĩ & Điều dưỡng BV Bạch Mai đã ở lại Trung tâm y tế dự phòng của huyện Mường La, tỉnh Sơn La để
khám chữa bệnh & phát quà Tết cho bà con. Nhóm tình nguyện viên – nhân viên VP. Sanofi tại Hà Nội đã tới thăm
và trao 300 phần quà (bao gồm ủng nhựa, khăn & mũ len, bánh kẹo…) cho các em học sinh trường Tiểu học &
THCS Nậm Giôn, xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La và các em đến từ hơn 10 điểm trường xung quanh.

Tài trợ 180 phần quà Tết dành cho cán bộ lão thành ngành Dược
Sáng ngày 16 tháng 1 năm 2014, Sanofi Việt Nam đã tham dự buổi Họp Mặt Xuân Truyền Thống được tổ chức
thường niên bởi Tổng Công Ty Dược Việt Nam phối hợp với Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Công ty
đã tài trợ 180 phần quà Tết dành cho các cán bộ lão thành ngành Dược đã nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là hành động thiết thực thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công lao các vị lão thành đã
đóng góp cho sự phát triển của ngành Dược qua các thời kỳ và cũng là niềm động viên khích lệ cho thế hệ hôm
nay, tiếp tục cống hiến.

Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014, Sanofi Việt Nam phối hợp cùng UBMTTQ phường Bến Nghé, quận 1 trao tặng 150
phần quà Tết bao gồm bánh kẹo, đường sữa…cho các hộ gia đình nghèo khó khăn, người già neo đơn, thương binh
liệt sĩ và các nạn nhân chất độc màu da cam hiện đang cư ngụ trên địa bàn quận. Chương trình hỗ trợ này được
Sanofi thực hiện hằng năm, nhằm thể hiện tinh thần sẻ chia và quan tâm của công ty dành cho cộng đồng.

