
  

  

 

Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Bridgestone Nhật Bản, 

Công ty sản xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của Bridgestone được bán đến 

hơn 150 quốc gia và khu vực trên thế giới. 
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Bridgestone Việt Nam đồng hành cùng Hiệp Hội Lốp Xe Ô Tô Việt Nam 

trao gửi yêu thương cho 200 bệnh nhi đặc biệt khó khăn 
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2018 - Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam 

(Bridgestone Việt Nam) đã phối hợp cùng Hiệp hội Lốp xe Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và 

trao tặng 200 phần quà cùng 180 triệu tiền mặt cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đây là hành động thiết thực tiếp theo nhằm chia sẻ 

tình thương và thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng xã hội, qua đó, hiện thực hoá tôn chỉ “Nỗ lực 

hết mình để phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo” mà Bridgestone Việt Nam luôn hướng tới. 

Thương lắm những mảnh đời khó khăn 

 

 

Hầu hết các em đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. Nhưng dù vậy, nụ cười vẫn 

luôn thường trực trên môi như một “liều thuốc vàng” nuôi dưỡng ước mơ, niềm hy vọng của 

những em nhỏ nơi đây 

Bất cứ ai từng ghé thăm khoa Nhi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đều thấy xót lòng 

khi nhìn thấy những gương mặt ngây thơ, non nớt nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ, can đảm bất ngờ 

của những bệnh nhi tại đây. Hầu hết các em đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. 

Các em đến từ những tỉnh thành xa xôi khác nhau, đa phần có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Có 

nhiều em, bố mẹ chỉ làm nông nên thu nhập vốn đã bấp bênh và ít ỏi, nay lại phải chăm sóc và cho 

con điều trị dài ngày ở Viện nên gánh nặng kinh tế đã khó khăn lại càng thêm nặng. 

 

Chia sẻ yêu thương – ươm mầm hy vọng 
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Là một doanh nghiệp luôn đề cao các hoạt động cộng đồng và coi thông điệp Nỗ lực hết mình để 

phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo” là triết lý nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, 

Bridgestone Việt Nam rất hạnh phúc khi được chung tay chia sẻ, dành tặng những phần quà đến 

hơn 200 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu 

Trung ương. Bridgestone Việt Nam mong rằng những phần quà nhỏ này sẽ góp phần động viên 

tinh thần và tiếp thêm sức lực cho các em vượt qua bệnh tật, để các em có sức khoẻ thực hiện 

những ước mơ của mình trong tương lai. 

 

Đại diện Bridgestone Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và dành tặng những phần quà hỗ trợ 

đến 200 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 

 

 

Hoạt động thăm hỏi, động viên các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được 

Bridgestone Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Hiệp hội Lốp Ô tô Việt Nam nhân dịp 2 năm thành 

lập Hiệp hội  
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Đây là một hoạt động được Bridgestone Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Hiệp hội Lốp xe Việt 

Nam nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập của Hiệp hội và đón chào thành viên thứ 100 tham gia 

Hiệp hội. Đồng thời, chương trình cũng hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Hiệp hội 

Lốp xe Việt Nam và Bridgestone Việt Nam để chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn 

trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. 
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