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Sáng ngày 04/7/2012, tại ấp 4 xã Đốc Binh Kiều đã diễn ra lễ khởi công công trình đồng
hành kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công ty Holcim Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Gary Schutz - Tổng Giám đốc Công ty Holcim Việt Nam và các Giám
đốc trong đoàn; ông Lê Hoàng Bảo – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp,
ông Phạm Thiện Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy huyện Tháp Mười, ông Ngô Văn Nâu –
Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười; PGS.TS. Phan Đình Tuấn – Phó Hiệu trưởng trường Đại học
Bách Khoa, PGS.TS. Trần Thiên Phúc – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa cùng các
chiến sĩ TN MHX Bách Khoa và nhân dân địa phương.

Sau 03 giờ làm việc tích cực, 100 m đường trong tổng số 1.700 m đường giao thông nông
thôn
kênh Hai Hạt, xã Đốc Binh Kiều đã được 04 đội hình gồm
lãnh đạo Công ty Holcim Việt Nam, Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy CDTN MHX Bách Khoa, chiến
sĩ TN MHX Bách Khoa và nhân dân địa phương hoàn thành đúng kỹ thuật, mỹ quan, an toàn
và hiệu quả.

Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện của các chiến sĩ trường Đại học Bách Khoa ĐHQG
TP.HCM đã trở nên thân quen với nhân dân huyện Bình Chánh, Quận 10, Củ Chi, Bến Tre, Trà
Vinh, Tháp Mười và nước bạn Lào và ở đó luôn xuất hiện sự đồng hành đầy trách nhiệm của
Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam từ năm 2002 đến nay. Trong 10 năm qua (2002 –
2012), từ gói 50 tấn, 80 tấn xi măng trong những năm đầu hợp tác và tăng dần trong những năm
tiếp theo, đến nay công ty Holcim Việt Nam đã tài trợ tổng 2.570 tấn xi măng, 02 nhà mẫu
giáo chuẩn quốc gia, 01 nhà văn hoá, 01 công trình sân chơi thiếu nhi xanh
... để cùng thương hiệu Mùa hè xanh Bách Khoa ghi những dấu ấn khó phai.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, chiến sĩ Bách Khoa gắn bó với quê hương Tháp Mười, tỉnh Đồng
Tháp, sẽ cùng nhau phát huy chuyên môn, tiềm lực, trí lực để cùng đồng lòng đồng sức với bà
con địa phương xây dựng nhiều công trình trọng điểm cho bà con như:10 cầu giao thông với
tổng chiều dài 333m, hơn 23.050 mét đường bêtông nông thôn,
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thực hiện các công trình lọc nước, cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, ôn
tập hè, sinh hoạt thiếu nhi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Cứ sau mỗi mùa
chiến dịch, những công trình an sinh xã hội vô cùng ý nghĩa đó sẽ xuất hiện góp phần phát
triển kinh tế cho địa phương, giúp trẻ em đến trường thuận tiện và an toàn hơn ...
Tin Phòng CTCT - SV
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