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Thông cáo báo chí 

CARE CÙNG CÁC ĐỐI TÁC CHUNG TAY TRAO TẶNG HÀNG NGÀN “BỮA CƠM” TỚI 

CÁC CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TẠI NĂM TỈNH THÀNH 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021 – Tiếp nối thành công của năm 2020, chương trình “Triệu 

bữa cơm 2021” được tái khởi động nhằm hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đang chịu 

tác động bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt tại các tỉnh và thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề trong 

đại dịch. Chương trình được triển khai bởi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối 

hợp cùng Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam (PepsiCo), Công ty TNHH Nước giải khát 

Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam), Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 

và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội (AFV). 

Chương trình “Triệu Bữa Cơm” là nỗ lực chung tay hợp tác nhằm chia sẻ triệu bữa cơm cho 

người dân trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, được PepsiCo toàn cầu khởi xướng năm 

2020. Với thông điệp “Trao bữa cơm – Trao niềm tin”, chương trình được phát động và triển khai từ 

ngày 10 tháng 4 năm 2020 và đã đến với 18 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trao tặng 

hơn 736 nghìn “bữa cơm” trị giá hơn 11 tỷ đồng cho gần 47.500 người có hoàn cảnh khó khăn. Chương 

trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực, mà đồng thời còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái để 

cộng đồng, xã hội cùng chung tay trao tặng triệu suất ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch.  

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình trong năm 2021, Quỹ PepsiCo toàn cầu đã tài trợ 

4,58 tỷ đồng, cùng một số sản phẩm của các nhãn hàng Lay’s và Pepsi với giá trị tương đương hơn 700 

triệu đồng. Đồng thời, chương trình còn có sự chung tay của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội 

(AFV). 

Trong giai đoạn đầu tiên, chương trình năm nay sẽ ưu tiên hỗ trợ 5 tỉnh, thành đang trong tâm 

dịch bao gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Nghệ An. Chương trình sẽ trao tận 

tay 240.000 suất thực phẩm cho 16.000 người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Những người dân 

được nhận hỗ trợ bao gồm: người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người lao động tự do, công 

nhân bị mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  

Tại thời điểm nước rút để bắt đầu trao tặng các “bữa cơm”, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư 

Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ: 

“Chương trình “Triệu bữa cơm” là một trong những hành động cụ thể, thiết thực của Hội viên, thanh 

niên và các tổ chức, đơn vị trong việc đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19. Với 

thông điệp “Trao bữa cơm – Trao niềm tin”, Ban Tổ chức Chương trình kêu gọi các tổ chức, cá nhân 

tiếp tục đồng hành, ủng hộ Chương trình để các “bữa cơm” tiếp tục đến với người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19, với niềm tin chúng ta sẽ cùng nhau đồng lòng sớm vượt qua đại dịch”. 

Cùng là đơn vị đồng hành, đóng góp tích cực cho chương trình, ông Sudipto Mozumdar - Tổng 

giám đốc Công ty PepsiCo Thực phẩm Khu Vực Đông Dương cho biết: “Công ty PepsiCo Việt Nam 

rất vinh dự được tiếp tục cùng phối hợp với các đối tác để triển khai chương trình Triệu Bữa Cơm năm 

thứ 02 liên tiếp. Năm 2020, Chương trình này đã chứng minh được tính hiệu quả với việc phân phối 

trực tiếp miễn phí hàng trăm ngàn phần thức ăn tới người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại 

dịch COVID 19 hay đang bị tác động bởi trận lũ lụt lịch sử tháng 11 năm 2020. Và năm nay, cảm ơn 
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Quỹ PepsiCo Việt Nam, các đối tác quan trọng của chương trình đã cùng chúng tay để ‘không ai bị bỏ 

lại phía sau’.” 

Bên cạnh đó, ông Jahanzeb Khan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory 

PepsiCo Việt Nam cũng chia sẻ: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Suntory 

PepsiCo Việt Nam rất vui mừng được cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đối tác tiếp tục 

triển khai chương trình ‘Triệu Bữa Cơm’. Bên cạnh đó, công ty cùng các nhãn hàng sẽ hỗ trợ hàng triệu 

chai nước, các trang thiết bị y tế và đồ bảo hộ cho lực lượng tuyến đầu, cũng như đóng góp vào Quỹ 

Vắc-xin phòng COVID-19 để chung tay cùng Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch.” 

Không chỉ có các công ty, nhãn hàng đồng hành với chương trình, Tổ chức CARE Quốc tế tại 

Việt Nam và Quỹ AFV cũng là những tổ chức có đóng góp nổi bật để mang đến “triệu bữa cơm” cho 

người dân. Đại diện Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, bà Lê Kim Dung – Giám đốc Quốc gia của 

tổ chức cũng nhận định: “Cảm thông với những thách thức mà người dân tại các vùng dịch đang phải 

đối mặt, CARE tự hào khi hợp tác với PepsiCo và các đối tác trong chương trình ‘Triệu bữa cơm 2021’. 

Chúng tôi hi vọng hỗ trợ này sẽ phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt trong cuộc sống của 

những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đặc biệt là nữ công nhân, lao động phổ thông và 

người có thu nhập thấp. Chúng tôi đặt niềm tin vào một cộng đồng nhân ái, tương trợ lẫn nhau để cùng 

ổn định và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.”. 

 

Đóng góp với Chương trình xin gửi về thông qua đơn vị tiếp nhận: 

 Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam). Tài khoản: 190.26637195689 tại Ngân hàng Techcombank, Chi 

nhánh Hà Thành. Tiêu đề gửi “Ủng hộ Chương trình Triệu bữa cơm”. Liên hệ: Chị Trần 

Ngọc Anh; email: tinhnguyenquocgia@gmail.com; ĐT: 097.848.2330 hoặc 

024.6263.1883.  

 Hoặc: Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội. Tài khoản: 002 1 000 368 863 (VND), 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch số 3. 

 

--- 

Về PepsiCo 

PepsiCo là một tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với các sản phẩm được người tiêu 

dùng thưởng thức hơn một tỷ lần mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tập 

đoàn PepsiCo đạt doanh thu ròng khoảng 63 tỷ đô la trong năm 2016 với các nhãn hàng chủ lực bao 

gồm Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker và Tropicana. Danh mục sản phẩm của PepsiCo bao gồm 

một loạt các sản phẩm đồ uống và sản phẩm được yêu thích với tổng cộng 22 nhãn hiệu, tạo ra khoản 1 

tỷ đô la mỗi doanh thu bán lẻ hàng năm.   

Nền tảng của PepsiCo là Hành Động Có Chủ Đích (Performance with Purpose) – thể hiện niềm tin của 

chúng tôi rằng thành công của công ty sẽ luôn gắn chặt chẽ với sự bền vững của môi trường sống xung 

quanh. Chúng tôi tin rằng việc liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạt động có trách nhiệm nhằm 

bảo vệ nhà máy và trao quyền cho nhân viên chính là những yếu tố giúp PepsiCo trở thành một công ty 

thành công trên toàn cầu, tạo giá trị bền vững cho xã hội và các cổ đông của chúng tôi. 
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Tìm hiểu thêm tại www.pepsico.com  

 

Về Quỹ PepsiCo (The PepsiCo Foundation) 

Được thành lập vào năm 1962, Quỹ PepsiCo (PepsiCo Foundation), tổ chức hướng đến các hoạt động 

cộng đồng trực thuộc tập đoàn PepsiCo, đầu tư vào các yếu tố thiết yếu của hệ thống thực phẩm bền 

vững với sứ mệnh hỗ trợ các cộng đồng thịnh vượng. Làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận và các 

chuyên gia trên toàn cầu, chúng tôi tập trung vào việc giúp giảm đói nghèo, quản lý nước và chất thải 

một cách có trách nhiệm và hỗ trợ phụ nữ trở thành nhà vô địch về dinh dưỡng từ nông trại đến gia 

đình. Chúng tôi cố gắng tạo ra tác động hữu hình ở những nơi chúng tôi sống và làm việc — hợp tác 

với các đồng nghiệp trong ngành, các tổ chức địa phương và quốc tế và nhân viên của chúng tôi để tác 

động đến sự thay đổi quy mô lớn đối với các vấn đề quan trọng và có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu.   

Tìm hiểu thêm tại www.pepsico.com/sustainability/philanthropy 

 

Về Suntory PepsiCo Việt Nam 

Suntory PepsiCo Việt Nam là liên minh chiến lược giữa Suntory – Nhật Bản và PepsiCo – Mỹ. Suntory 

PepsiCo Việt Nam hiện nay là công ty nước giải khát hàng đầu tại Việt Nam phân phối chuỗi 13 thương 

hiệu nổi tiếng như Pepsi, 7up, Sting, Tea+, v.v… Hơn 27 năm có mặt tại Việt Nam, Suntory PepsiCo 

đã đầu tư hơn 500 triệu Đô la Mỹ, với 5 nhà máy sản xuất trên khắp cả nước, cùng với trụ sở chính và 

5 văn phòng bán hàng, công ty đang tạo việc làm trực tiếp cho hơn 2.800 lao động trực tiếp và hàng 

ngàn lao động gián tiếp và nằm trong top các nhà tuyển dụng được chọn lựa của người lao động Việt 

Nam theo khảo sát của Anphabe. Luôn theo đuổi giá trị “Đóng góp lại cho xã hội”, Suntory PepsiCo 

Việt Nam tập trung vào các hoạt động cộng đồng ở 3 mảng bao gồm Bảo vệ Môi trường, Giáo dục – 

Hỗ trợ thế hệ trẻ, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chương trình Vòng tay nhân ái – chương trình từ 

thiện do chính cán bộ công nhân viên công ty thực hiện. Tất cả nhân viên Suntory PepsiCo Việt Nam 

luôn làm việc và hành động theo những giá trị cốt lõi của công ty, đồng thời luôn duy trì và tuân thủ 

tuyệt đối các quy tắc đạo đức trong kinh doanh tại Việt Nam.  

Tìm hiểu thêm tại www.suntorypepsico.vn  

 

Về Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế 

và Việt Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công 

bằng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công 

đang khiến một số nhóm trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề. 

Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là Phụ nữ Dân tộc Thiểu số ở vùng xa xôi và 

Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ tiến trình phát triển 

của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng. 

Tìm hiểu thêm tại www.care.org.vn và www.facebook.com/CAREinVietnam  

 

http://www.pepsico.com/
http://www.pepsico.com/sustainability/philanthropy
http://www.suntorypepsico.vn/
http://www.care.org.vn/
http://www.facebook.com/CAREinVietnam
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Về Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội (AFV) 

Qũy Hỗ trợ chương trình dự án, an sinh xã hội Việt Nam (AFV) là Quỹ xã hội thực hiện các chương 

trình, dự án, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cộng đồng. Quỹ có nhiều dự án hỗ trợ người nghèo, 

người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.  

Tìm hiểu thêm tại www.afv.vn/meals-of-hope-decent-food-for-those-needed-due-to-covid-19/  

 

--- 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Nguyễn Thị Kiều Trang 

Quản lý Tiếp thị và Truyền thông 

CARE Quốc tế tại Việt Nam 

0904879991 

nguyenthikieu.trang@care.org.vn 

 

http://www.afv.vn/meals-of-hope-decent-food-for-those-needed-due-to-covid-19/

