Dấu Ấn Tình Người 21/12/2014

Chương trình được diễn ra vào lúc 20h00, ngày
21/12/2014, tại Nhà hát Hòa Bình, số 240 đường 3/2 Quận 10,
TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và Kênh
truyền hình Hà Nam.

Chương trình mang ý nghĩa và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc giữa các doanh nghiệp,
các doanh nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước… đến với các
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm chung tay giúp họ được hưởng được một mùa
Xuân ấm áp, hạnh phúc và trọn vẹn.

Năm 2014 vừa qua, “Dấu Ấn Tình Người” đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình của
các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Qua đó, Chương trình đã giúp
đỡ và mang lại niềm vui cho rất nhiều trẻ em mồ côi; Những người già cô đơn, không nơi nương
tựa; Những người khuyết tật; Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Những địa phương vùng
sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; …thông qua các hoạt động xây dựng nhà
tình nghĩa, trao quà, thăm khám chữa bệnh miễn phí cho những nghèo, đồng bào vùng sâu
vùng xa, người mắc bệnh nan y không có điều kiện chạy chữa…

Theo số liệu tổng kết của Ban tổ chức, chương trình đã thực hiện 56 chuyến đi phát quà, cứu
trợ trên khắp cả nước và nước bạn Campuchia. Cụ thể, chương trình khám bệnh cho 6.700 lượt
người; Phát quà cho gia đình chính sách, người mù tàn tật chất độc da cam, đồng bào dân tộc
13.653 phần quà; 6.034 phần quà và 140 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; 700 phần
quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 1000 phần quà Tết Trung thu cho các em
thiếu nhi, 600 phần quà cho các em bệnh nhi và 1000 phần quà cho các chiến sĩ của nhà giàn
DK1. Chương trình xây dựng 7 căn nhà tình thương, 8 cây cầu nông thôn, ủng hộ lương thực
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thực phẩm cho 91 cơ sở, đóng viện phí cho 123 bệnh nhân nghèo, ủng hộ mai táng cho 38
người nghèo, tổ chức bữa cơm dinh dưỡng cho người già tàn tật khó khăn 1.082 cụ. Tổng số
lương thực ủng hộ phát quà cho các nơi là 160 tấn gạo. Tổng số tiền và hàng hóa chuyển
thành tiền là 12.696.307.000đ (Mười hai tỷ sáu trăm chín mươi sáu triệu ba trăm lẻ bảy ngàn
đồng).

Bên cạnh việc tổng kết lại các hoạt động của chương trình trong năm 2014, chương trình truyền
hình trực tiếp “Dấu ấn tình người” lần 2 có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời nổi
tiếng, uy tín như: Nghệ sĩ hài Hoài Linh, Ca sĩ Thanh Thuý, Đông Quân, Nam Cường, Thanh
Sử, Thuỵ Vân với các tiết mục trình diễn có nội dung nhân văn, kêu gọi lòng nhân ái trong cộng
đồng, hướng mọi người đến những hành động, nghĩa cử đẹp và đón chào mùa xuân mới 2015.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Quảng cáo Dịch vụ Truyền hình Kiến Vàng

Đ/c: 83 Đường Số 8, P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM
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