
Chương trình Mùa Yêu Thương năm 2012 

Từ ngày 20/11 đến ngày 6/12/2012, nhân viên văn phòng Hàm Nghi và 440 Nguyễn Thị Minh Khai tham gia ủng 

hộ tiệc nhẹ với các món ăn truyền thống Việt Nam và châu Á do chính các đầu bếp Sanofi phụ trách. 

 

Phòng Nhân sự 

 

Phòng Dự án chiến lược và Truyền thông 

  



 

Phòng Kế toán 

  

 

Phòng Cung ứng và Mua hàng 



7.307.000 đồng là số tiền thu được sau 5 đợt bán hàng của bộ phận Nhân sự, Kế toán, Cung ứng & Mua hàng, Kế 

hoạch chiến lược, Truyền thông. Số tiền này được dùng để mua quà tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

140 phần quà đầu tiên đã được trao cho các em trẻ đường phố - Nhóm tình thương Hoa Hồng, quận Tân Phú và 

học sinh khuyết tật - trường chuyên biệt Hoàng Mai, quận Gò Vấp, Tp.HCM. Các tình nguyện viên Sanofi đã đến 

thăm, giao lưu và tặng quà cho các em vào ngày 21 & 27/12/2012. 

 

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 1 và 2/12/2012, Sanofi cùng Hội văn hóa Pháp – Việt phối hợp tổ chức khám 

bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 phụ nữ và trẻ em tại xã Trường Thành và Định Môn, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ, với tổng số tiền tài trợ lên đến 35 triệu đồng. Việc cấp thuốc và khám chữa bệnh miễn phí 

là một hoạt động thiết yếu, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tại vùng ven thành phố Cần Thơ. 

 

Ngày 22/12/2012, tình nguyện viên văn phòng Sanofi tại Hà Nội đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ 

tàn tật Hà Nội. Đây là nơi chăm sóc 190 người già không nơi nương tựa, 132 trẻ tàn tật và 80 trẻ bị bại não. Đoàn 

đã trao tặng giường inox cho các trẻ sơ sinh, cùng các phần quà thiết thực - sữa, bỉm, bánh kẹo, tất len… với tổng 

giá trị hơn 30 triệu đồng. 

 


