
TRAO THƯỞNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CON EM CỦA CÁC GIA ĐÌNH 
NÔNG DÂNCÓ THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH  

“TIẾP SỨC NHÀ NÔNG” 02 XÃ HÀM ĐỨC VÀ HỒNG SƠN. 
 
 

 Sáng 21/8/2022, tại Nhà Văn hóa 
xã Hàm Đức Công ty GreenFeed phối 
hợp báo Tuổi Trẻ và Hội Nông dân tỉnh 
Bình Thuận trao thưởng cho 45  học sinh 
là con em của 40 gia đình nông dân của 
02 xã Hàm Đức và Hồng Sơn được hỗ 
trợ vay vốn chương trình 'Tiếp sức nhà 
nông' có thành tích học tập khá, giỏi. 

Tham dự buổi lễ trao thưởng có Ông Lê 
Minh Thắng - Gám đốc kinh doanh 
Công ty GreenFeed Việt Nam; Ông 
Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên Ban 
Thường vụ - Trưởng Ban Kinh tế Hội 
Nông dân tỉnh; Ông Nguyễn Văn Dũng - 
- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đại diện 

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hàm Đức, cùng các phụ huynh và các em học sinh được 
nhận thưởng. 

 Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tiếp sức nhà nông" nhằm động viên các 
em học sinh, sinh viên và những phụ huynh được hỗ trợ vốn sản xuất nhằm vươn lên thoát 
nghèo giai đoạn 2021-2023 tại 02 xã Hàm Đức và Hồng Sơn. Mỗi học sinh đạt thành tích 
khá sẽ được nhận phần quà trị giá 500.000 đồng, học sinh giỏi sẽ nhận được phần quà từ 1-
3 triệu đồng, tổng giá trị các phần quà là 50,5 triệu đồng. 

 Có mặt tại lễ trao thưởng, em Huỳnh Thị Thu Hưng  sinh viên năm nhất Trường 
Đại học Phan thiết, đại diện cho 45 em học sinh nhận thưởng xúc động và hứa sẽ học tập 
thật tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành người công dân có ích cho xã 
hội để không phụ lòng mong mỏi của các Bác lãnh đạo, các Cô, các Chú trong Chương 
trình “Tiếp sức Nhà nông”.  

 Ông Lê Minh Thắng, giám đốc kinh doanh Công ty GreenFeed, cho biết: "Đây là 
món quà tinh thần của công ty nhằm động viên các em học sinh, sinh viên; đồng thời mong  
các em sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập của mình và hy vọng các 
bậc phụ huynh  nỗ gắng nỗ lực sử dụng vốn vay có hiệu quả để có điều kiện chăm sóc cho 
con em của mình trên bước đường học tập./. 

 


