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Thông cáo báo chí 

World Vision Việt Nam và Orion Food Vina tổng kết Dự án “Lớp học vui 
| Hope in Class” nhằm chung tay xây dựng môi trường an toàn và yêu 

thương trong trường học cho trẻ em Việt Nam 

 
Thanh Hóa, Việt Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2022 – Hôm nay, World Vision Việt Nam và Orion 
Food Vina tổng kết Dự án “Lớp học vui | Hope in Class”. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ 
quan ban ngành Trung ương, các đối tác địa phương và các nhóm đối tượng đích của dự án: 
Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa, Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Thanh Hóa và thành 
phố Hải Phòng, lãnh đạo UBND các huyện Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, cùng hiệu 
trưởng/ hiệu phó của 20 trường thụ hưởng dự án và đại diện các em học sinh đến từ huyện 
Thường Xuân.  

Trong gần 3 năm thực hiện (4.2020 – 9.2022), Dự án “Lớp học vui | Hope in Class” đã trang bị 
giá trị sống và kỹ năng sống cho hơn 10.000 trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải 
Phòng – hai địa bàn hoạt động của Dự án, nhằm hướng dẫn các em giải quyết các vấn đề bạo 
lực thông qua môi trường lớp học an toàn và yêu thương.  

“Tôi đánh giá cao việc triển khai hoạt động này tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tôi hi vọng dự án 
‘Lớp học vui | Hope in Class’ sẽ giúp nâng cao kỹ năng sống cũng như góp phần xây dựng môi 
trường an toàn và yêu thương tại trường học. Nhân đây, tôi đề nghị tổ chức Tầm nhìn Thế 
giới tăng cường hợp tác với các đơn vị liên quan của tỉnh để nhân rộng hoạt động này trên 
địa bàn tỉnh” – ông Vũ Ngọc Dương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh. 

Với cách tiếp cận trẻ trung, sáng tạo, Dự án “Lớp học vui | Hope in Class” cũng nhận được sự 
ủng hộ, hưởng ứng của hàng triệu bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trên cả nước thông qua 
các hoạt động truyền thông đa dạng như chuỗi cuộc thi nhảy ‘Vũ điệu Lớp học vui” năm 2021 
và 2022, các sự kiện toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường 
học” (tổ chức năm 2021 và 2022).  

“Em thấy điệu nhảy của dự án mang lại cho chúng em những buổi sinh hoạt ý nghĩa và vui 
tươi như cái tên của nó vậy. Khi nhảy cùng các bạn, em được truyền cảm hứng rất nhiều, em 
thấy được sự đoàn kết của lớp mình trong đó. Hi vọng sẽ được tham gia thêm nhiều hoạt 
động câu lạc bộ bổ ích như thế này nữa”, em Thương, học sinh trường THCS Điền Thượng, 
huyện Bá Thước,  tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cảm nhận. 
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Thông qua các hoạt động hỗ trợ câu lạc bộ và các hoạt động thường niên tại trường lớp, Dự 
án “Lớp học vui | Hope in Class” đã góp phần xây dựng môi trường an toàn, đáng tin cậy, nơi 
vun đắp cho trẻ em tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, dưới sự dẫn dắt của thầy cô 
giáo. Chính từ thời gian cùng sinh hoạt có ý nghĩa như thế này mà sự kết nối giữa trẻ em và 
thầy cô giáo trở nên bền chặt và khăng khít hơn.  

 

Hình 1: Nhóm học sinh thuộc huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa cùng nhà tài trợ Orion Food Vina 

“Trường học của em nằm trên con đường thẳng tắp giữa hai hàng xà cừ rất đẹp. Ở nơi đây, 
thầy trò chúng em luôn vui vẻ, hòa đồng với nhau trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ thường 
niên của dự án. Từ những hoạt động của dự án mà em đã có thêm bài học kinh nghiệm và 
được hướng dẫn về cách phòng trách bạo lực học đường thông qua các hoạt động về giá trị 
sống và kỹ năng sống, chúng em được thực hành các tình huống dự án thực tế và được trải 
nghiệm rất nhiều”, học sinh Ánh Thoa, trường THCS Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 
Hóa chia sẻ.  

Cùng với những can thiệp, hỗ trợ hướng tới các nhóm đối tượng mục tiêu trong suốt thời gian 
triển khai Dự án, World Vision Việt Nam cũng tài liệu hoá các kiến thức cơ bản và cần thiết 
về nuôi dạy trẻ em – tập trung vào giá trị sống và kỹ năng sống - để trang bị cho các bậc cha 
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mẹ/người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo các công cụ cần thiết để đồng hành và dẫn dắt trẻ 
trong quá trình khôn lớn và trưởng thành.  

 

Hình 2: Bà Thân Thị Hà – Giám đốc Vận hành các chương trình, World Vision Việt Nam, phát biểu tại Sự kiện 

“Với sứ mệnh và tầm nhìn nêu trên, chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và đóng 
góp từ các nhà hảo tâm, từ những nhà vận động chính sách, từ các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước trong công cuộc xây dựng một tương lai giàu đẹp cho các em nhỏ - những mầm 
xanh  của tổ quốc để các em được sống trong yên bình và yêu thương”, bà Thân Thị Hà, Giám 
đốc vận hành các chương trình, Tổ chức World Vision Việt Nam phát biểu. 

“Khi trẻ được lớn lên trong môi trường yêu thương, lành mạnh, cả trong gia đình và trường 
học, các em sẽ phát triển toàn diện hơn, sẵn sàng đón nhận nhiều cơ hội rộng mở, từ đó 
phát huy hết các tiềm năng của bản thân và trở thành những nhân tố thay đổi tích cực 
trong xã hội”, ông Yeo Sung Il, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina một lần 
nữa nhấn mạnh tại Sự kiện tổng kết Dự án. 

Là một phần của Sáng kiến 5 năm về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và 
trường học” do tổ chức World Vision Việt Nam khởi xướng năm 2017, Dự án “Lớp học vui | 
Hope in Class” hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và kêu gọi từng thành viên trong 
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cộng đồng góp sức xây dựng một môi trường sống lành mạnh, an toàn, đảm bảo an sinh cho 
trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương nhất. 

### 

Về tổ chức World Vision Việt Nam 

World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất 
cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có 
mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người 
dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương 
trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó 
khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang được triển khai tại 35 huyện 
thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.  

 

Liên hệ Báo chí: 

Ngô Thu Trà | Quyền Quản lý Truyền thông và Kết nối công chúng | World Vision Việt Nam 

Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel: (+84) 911.420.880 


