
MỘT PHẦN CƠM TRAO ĐI- MỘT NỤ CƢỜI NHẬN LẠI 

Từ khi thành phố có chỉ thị giãn cách, những bệnh nhân nghèo, công nhân 

lao động nghèo tạm thời mất việc làm, sinh viên nghèo không thể về quê… gặp rất 

nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn đó, Trung 

ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội phối hợp Nhóm Thần tốc Hà Nội gồm 

các nghệ sỹ triển khai Chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”. 

Chương trình trao những bữa cơm cho những người nghèo, người lao động tự do, 

công nhân bị mất việc làm, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn… bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 tại Hà Nội. 

 

Công đoàn viên và Đoàn thanh niên nhà trường tham gia hỗ trợ 

Mong muốn đóng góp công sức cho chương trình giàu ý nghĩa đó, Công 

đoàn nhà trường cùng Đoàn thanh niên đã tích cực chung tay góp sức chuẩn bị, vận 

chuyển những suất ăn. Ngay từ sáng sớm, các thầy cô giáo đã sẵn sàng ở địa điểm 

tập kết, sơ chế thực phẩm, nấu chín thức ăn, đóng gói và tận tay mang những suất 

ăn đến cho các đông bào khó khăn trong toàn thành phố.  



 

Cô Kiều Thanh Huyền và cô Quách Thị Nhung tham gia hỗ trợ  

Là một trong những người tích cực tham gia chương trình, cô giáo Kiều 

Thanh Huyền chia sẻ “ Chương trình Hà Nôi nghĩa tình đã phát huy tinh thần tương 

thân tương ái, mọi người vừa ủng hộ vừa chung tay góp sức thực hiện chủ trương 

của Thành Phố. Tôi rất hạnh phúc được đóp góp công sức bé nhỏ của mình để 

mong rằng  Hà Nội thân yêu sớm vượt qua đại dịch mà không ai bị bỏ lại phía sau”.  

 

Cùng chia suất ăn 



 Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ vật 

chất, tinh thần và đồng hành cùng Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa 

tình” để tiếp tục lan tỏa yêu thương và kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn tại Hà 

Nội vượt qua đại dịch Covid-19. 

Một số hình ảnh Công đoàn viên và Đoàn thanh niên nhà trƣờng tham 

gia sơ chế thực phẩm: 

 

 



 

  



 

 

  


