THƯ MỜI THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN
V/v: Cùng góp sức loại bỏ chất độc hại trong thực phẩm
(Đây là hoạt động hướng đến Cộng đồng người Việt Nam. Xin vui lòng bỏ qua
cho chúng tôi nếu thư này làm phiền Bạn)
TP HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2011
Chào Bạn,
Chắc hẳn Bạn đã biết về Dự án ‘Không chất độc hại trong thực phẩm’ và ký
tên phản đối hành vi cho chất độc hại vào thực phẩm hoặc đã gửi ý kiến đóng
góp cho chúng tôi. Nếu chưa biết đến Dự án này, Bạn có thể tìm hiểu chi tiết trên
www.tinmoitruong.vn hoặc liên lạc với người có tên ở cuối thư.
Dự án ‘Không chất độc hại trong thực phẩm’ được khởi đầu bằng chiến dịch
‘Ký vì Sức khỏe – Ký vì Tương lai’ nhằm thu thập chữ ký của người tiêu dùng
phản đối thực phẩm xấu. Đây là dự án tình nguyện, phi lợi nhuận và nhằm phục
vụ cộng đồng người Việt Nam trên toàn quốc.
Nếu Bạn cũng có chung tâm nguyện mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bản
thân, gia đình, bạn bè và cho cả cộng đồng, chúng tôi mời Bạn trở thành Tình
Nguyện Viên của Dự án – một vị trí tự nguyện và phi thương mại, nhưng rất ý
nghĩa và có ích cho cộng đồng.
Để đăng ký tham gia Tình Nguyện Viên, Bạn có thể tải mẫu đăng ký Tình Nguyện
Viên trên www.tinmoitruong.vn hoặc liên hệ với người có tên ở cuối thư.
Với sự hỗ trợ của Bạn, chúng tôi tin rằng một ngày không xa cộng đồng người
Việt Nam sẽ được sử dụng thực phẩm không chất độc hại.
Chân thành cảm ơn Bạn đã dành thời gian đọc thư này!
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