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CÔNG TY CPCN NGŨ KIM FORTRESS VN GIAO LƯU VÀ TẶNG QUÀ TẠI LÀNG 

TRẺ EM SOS THÁI BÌNH 

 

Ngày 1/12/2020, Công ty CP Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam đã có buổi gặp gỡ giao lưu 

tại Làng trẻ em SOS Thái Bình. Làng trẻ SOS Thái Bình thành lập từ năm 2015 đang chăm sóc và 

nuôi dưỡng 141 trẻ em mồ côi, bỏ rơi và không may mất đi sự chăm sóc từ gia đình.  

https://sosvietnam.org/villages/thai-binh 

Tại buổi gặp gỡ, Ông Hsu Ting Hsin- Chủ tịch HĐQT đã đại diện Công ty phát biểu chúc mừng 

trước sự phát triển của Làng trẻ em SOS Thái Bình, cảm ơn các mẹ các dì đã chăm sóc dạy dỗ các 

em khôn lớn, đồng thời động viên khích lệ các em nhỏ tự tin hòa nhập cộng đồng, nỗ lực vươn lên 

trong cuộc sống, học tập tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội.  Công ty cũng dành 

tặng cho các em các phần quà là những  sản phẩm đồ chơi bằng gỗ, đây là những sản phẩm chất 

lượng cao do Công ty sản xuất và mẫu đồ chơi đẹp được chọn từ Châu Âu. Đón nhận tình cảm từ 

phía Công ty, Ban lãnh đạo của Làng trẻ cũng bày tỏ vui mừng, biết ơn sự hỗ trợ quan tâm đến các 

em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm nghị lực để bước tiếp chặng đường còn nhiều 

gian nan phía trước. 

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp, người dân nói 

riêng. Fortress hi vọng lần gặp gỡ ý nghĩa này có thể góp phần kết nối, khích lệ các em nhỏ tự tin 

hòa nhập, có động lực vươn lên trong cuộc sống, học tập.  
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Một số hình ảnh tại sự kiện: 

 

1.Ban tổ chức  phát biểu khai mạc sự kiện 

 

 

 

 

2.Ông Hsu Ting Hsin thay mặt công ty phát biểu tại sự kiện 

 

3.Ban lãnh đạo Làng trẻ em SOS cảm ơn sự hỗ trợ từ 

phía Công ty 

 

 

 

4.Tặng quà và giao lưu cùng các em nhỏ tại sự kiện 

 

5.Các em hào hứng trước những món quà từ Công ty 

 

6.Sự kiện đã kết thúc thành công tốt đẹp 
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Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam 

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản 

xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc 

Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có 

truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi 

gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và 

là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools. 

 


