
  

 

  

 

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 cùng hành trình thiện nguyện tại xã Phú Hội 

(Đức Trọng, Lâm Đồng) 
 

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 7 năm 2018 - Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam 

(Bridgestone Việt Nam) đã phối hợp cùng Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Tỉnh 

Lâm Đồng đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện đến thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh và 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, cũng trong dịp này, Bridgestone Việt 

Nam đã trao tặng “sân chơi lốp xe Bridgestone”  cho Trường mẫu giáo Phú An, phân trường 

R’Chai 2. 

 

Đem niềm vui ngày hè của trẻ em vùng sâu 

 

Trong khi trẻ em phố thị có nhiều sự lựa chọn và điều kiện tiếp cận với các hoạt động vui chơi, 

giải trí hiện đại, thì ở vùng nông thôn, cơ sở vật chất thiếu thốn, việc tạo sân chơi bổ ích, an toàn 

cho trẻ luôn là điều khó khăn. Thực tế cho thấy, mặc dù ở những vùng nông thôn có khá nhiều 

quỹ đất trống có thể làm điểm vui chơi cho trẻ em nhưng hầu hết không được quy hoạch và 

cũng không có nguồn lực để xây dựng.  

 
Sân chơi lốp xe Bridgestone với các vật liệu tái chế an toàn, thân thiện với môi trường được 

dành tặng cho Trường mẫu giáo Phú An, phân trường R’Chai 2. 

  

Mùa hè năm nay, Bridgestone Việt Nam chung tay cùng Ủy ban nhân dân xã Phú Hội (Đức Trọng, 

Lâm Đồng) xây dựng và quyên tặng “Sân chơi lốp xe Bridgestone cho Trường mẫu giáo Phú An, 

phân trường R’Chai 2., giúp hiện thực hóa ước mơ có một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học 

sinh nơi đây. Bridgestone Việt Nam đã trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện việc tái chế lốp xe của 

công ty thành đồ chơi, đồ trang trí đầy tính sáng tạo và thân thiện với môi trường tại sân trường.  

http://www.bridgestone.com.vn/
http://baodaklak.vn/channel/3484/201806/niem-vui-ngay-he-cua-tre-em-vung-sau-5587912/


  

 

  

 

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. 

 

 

 
  

Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe 
Bridgestone Việt Nam 

Lầu 9, Tòa nhà Bảo Việt 

233 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

ĐT: +84 28 3825 6013 / FAX +84 28 3825 6088 

Website:  http://www.bridgestone.com.vn 
Hotline 1900 54 54 68  
     

Ngoài ra, Bridgestone Việt Nam cũng dành tặng 30 phần quà dành cho đội ngũ giáo viên tại 

Trường mẫu giáo Phú An, phân trường R’Chai 2, nhằm động viên, khích lệ các thầy cô giáo tiếp 

tục phát huy sự nghiệp trồng người của mình. 

 

Thắm tình nhân ái với các học sinh và hộ gia đình khó khăn 

 

Trong chuyến đi lần này, Bridgestone cũng trao tặng 100 suất quà cùng 10 chiếc xe đạp (Đại lý 

Trung Nhị Nguyên tài trợ) đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 50 phần quà 

khác cũng được trao tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Phú Hội.  

 

Đặc biệt, 05 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có con em bị dị tật bẩm sinh cũng nhận 

được sự hỗ trợ tương thân tương ái, gồm quà và các vật dụng thiết yếu trong gia đình từ phía 

Bridgestone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Chị Dương An Giang (Tổng quản lý cấp cao Bridgestone Việt Nam) chia sẻ tại buổi gặp mặt và 

cùng đại lý Nhị Nguyên trao tặng những món quà động viên tinh thần vượt khó, lạc quan của 

người dân hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. 

 

Hành trình đến với vùng đất Phú Hội đã kết thúc tốt đẹp với những món quà trao tay đầy ý nghĩa, 

chứa đựng tình cảm yêu thương đến các em nhỏ cũng như người dân hiền lành chấc phác nơi 

đây.  

 

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân 

tương ái của Bridgestone Việt Nam nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng, xã hội giúp đỡ 

http://www.bridgestone.com.vn/
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cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần vượt qua khó khăn và 

vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, nỗ lực hết mình hiện thực hoá tôn chỉ “Phục vụ xã hội với 

chất lượng tuyệt hảo” mà Bridgestone Việt Nam luôn hướng tới. 

 

 
Ông Chris Yang (Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam) bàn giao ngôi nhà tình thương cho 

người dân xã Phú Hội. Bridgeston Việt Nam luôn cố gắng mang lại nhiều giá trị, ý nghĩa cho 

cộng đồng xã hội. 
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