
 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TẬP ĐOÀN KIDO ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO 

“ĐEM LẠI ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO BỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ” 

 

Tập đoàn KIDO tài trợ 500 triệu đồng cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp. HCM (Hội BTBNN) thực hiện chương 

trình “Đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể” năm 2017.  

Từ nhiều năm qua, các dự án trách nhiệm cộng đồng là hoạt động không thể thiếu trên con đường phát triển kinh 

doanh của Tập đoàn KIDO. Với việc tổ chức và tham gia các chương trình vì cộng đồng như: Trao quà Tết cho 

người nghèo, Mổ tim bẩm sinh, Tặng thẻ BHYT cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng,… thông qua các 

phần quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa, Tập đoàn KIDO mong muốn được sẻ chia và tiếp thêm niềm tin cho những 

hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực, vững tin vươn lên trong cuộc sống. 

Vừa qua, Tập đoàn KIDO tiếp tục tài trợ 500 triệu đồng cùng Hội BTBNN thực hiện chương trình “Đem lại ánh 

sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể” năm 2017. Đây là chương trình vô cùng nhân văn được Hội BTBNN 

tổ chức hằng năm nhằm giúp đỡ các cụ già, người nghèo mắc bệnh đục thủy tinh thể có cơ hội chữa lành và cải thiện 

thị giác tốt hơn.  

Ngày 25/11/2017, đã có hơn 150 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể thuộc diện gia đình chính sách tại các khu vực Tiền 

Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Tây Ninh, An Giang, Long An, Đồng Nai,… đã được tham gia thăm khám, điều 

trị mổ mắt và phát thuốc miễn phí tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (Tp.HCM). Bên cạnh đó, các bệnh nhân còn được tư 

vấn, hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là về mắt. Chương trình sẽ được tiếp tục triển khai thành 

nhiều đợt thuộc các khu vực tỉnh thành khác nhau trên cả nước. 

Tại buổi mổ mắt từ thiện lần này, chị Nguyễn Thị Hạnh – PTGĐ Tập đoàn KIDO chia sẻ: “Đem lại ánh sáng cho 

người nghèo bị đục thủy tinh thể” là một trong những chương trình vô cùng ý nghĩa, giúp các bệnh nhân bị đục 

thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn được chữa trị hoàn toàn miễn phí, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện đời 

sống sinh hoạt hằng ngày. Thông qua chương trình này, Tập đoàn KIDO mong muốn được sẻ chia với những khó 

khăn mà bà con đang gặp phải, tiếp thêm động lực, niềm tin cho những mảnh đời khó khăn thêm nghị lực, vươn lên 

trong cuộc sống.” 

Tập đoàn KIDO là một trong những Tập đoàn thực phẩm hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Với tâm niệm phát triển 

kinh doanh phải gắn liền với các hoạt động hướng đến cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn KIDO đã liên tục 

tạo ra hoặc tham gia rất nhiều hoạt động xã hội thiết thực, tạo nên hình ảnh đẹp của KIDO đối với cộng động. 

Đồng hành cùng UBMTTQ thực hiện các chương trình chăm lo cho các em ở các Trung tâm bảo trợ xã hội Thành 

phố. Trong giai đoạn 2001 – 2017, KIDO đã ủng hộ số tiền lên đến 6,3 tỷ đồng cho các chương trình như: Tặng quà 

tết Trung Thu, Tết cho người nghèo thành phố… tại các trung tâm, mái ấm nhà mở.  

Đặc biệt cũng trong giai đoạn 2001 – 2017, KIDO đã phối hợp cùng Hội BTBNN thực hiện được 6.870 ca mổ mắt 

cho người có hoàn cảnh khó khăn bị đục thủy tinh thể và trao tặng hơn 1.185 thẻ BHYT cho người nghèo, mẹ Việt 

Nam anh hùng. Ước tính tổng kinh phí tài trợ lên đến 7,5 tỷ đồng. 

Ngoài ra, KIDO đã tài trợ chương trình “Kiến tạo Nhịp cầu” do Quỹ Nam Phương sáng lập, xây dựng 05 cây cầu 

tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An cùng nhiều chương trình thiện nguyện hướng 

đến cộng đồng khác. 

 


