
Trung thu sum vầy cùng Sanofi 

Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2012, 700 phần quà Trung thu gồm bánh, sữa và tập vở đã được trao cho 700 em 

tại 6 trại mồ côi thuộc huyện Kon Rẫy và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tổng giá trị quà tặng hơn 20 triệu 

đồng được công ty Sanofi tại Việt Nam tài trợ. 

 

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên của Sanofi và tổ chức phi chính phủ Poussières de Vie (PdV) phối hợp tổ chức 
đêm liên hoan “Trung thu sum vầy” cho hơn 300 em mồ côi ngay tại thành phố Kon Tum. Đêm liên hoan vui tươi 
với các tiết mục văn nghệ, rước đèn, phá cỗ… đã góp phần đem lại cho các em một Tết trung thu ý nghĩa. 

 



Chị Y Pheoh, người dân tộc Jrai, điều phối viên của PdV tại Kon Tum, cho biết: “Ngay từ những ngày trước, khi 
đoàn còn chưa đến, các em đã hào hứng tập dượt các tiết mục biểu diễn, múa, hát và cùng nhau làm lồng đèn… 
Đây là lần đầu tiên các em được quy tụ chung với nhau và tham gia một đêm Trung thu vui tươi như vậy.” 

 

Một “Trung thu sum vầy” nữa tiếp tục được tổ chức vào đêm 28 tháng 9 năm 2012 tại TP.HCM và Hà Nội cho gần 
400 con em nhân viên. Các thành viên gia đình Sanofi đã có những giây phút sum vầy, ấm cúng trong ngày Tết 
thiếu nhi này, cùng lắp ghép những chiếc lồng đèn giấy xinh xắn, xem múa lân, tham gia các trò chơi vận động vui 
nhộn, cùng phá cỗ, rước đèn với hai nhân vật cổ tích - chị Hằng, chú Cuội. 

 

Gia đình Sanofi tại TP.HCM (ảnh trái) và Hà Nội (ảnh phải) tưng bừng đón Tết trung thu 

Hoạt động bổ ích này không chỉ giúp các em vui chơi sau giờ học căng thẳng, mà còn giáo dục giá trị truyền thống 
và văn hóa đặc sắc của dân tộc, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa nhân viên khối văn phòng, kinh doanh và nhà 
máy. 

 


