TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO
San Francisco, ngày 03/06/2021

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI VIỆT NAM
Kính thưa bà con kiều bào!
Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra hậu quả hết sức nặng nề ở các nước trên thế giới. Tại
Việt Nam, trong hơn một năm qua, với những nỗ lực của nhân dân trong nước và sự chung tay góp
sức của kiều bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và được dư luận quốc tế đánh giá cao. Mặc dù vậy, ngày 27/4/2021
dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại ở nước ta và đang diễn biến phức tạp, khó lường (đến nay,
dịch bệnh đã xảy ra ở 37 tỉnh, thành phố trong cả nước và hiện có gần 5000 ca nhiễm Covid-19 đang
điều trị, hàng trăm ngàn người phải cách ly, nhiều nơi phải phong tỏa).
Ngày 27/5/2021, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi các tổ chức, doanh
nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần
tương thân, tương ái của dân tộc chung tay góp sức để chúng ta có thêm nguồn lực phục vụ cho công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc mua vắc-xin, máy thở và trang thiết bị y tế khác.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xin chuyển lời kêu gọi trên của Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tin tưởng rằng trong lúc khó khăn này, bà con kiều bào ta tại Mỹ sẽ
tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tham gia tích cực, đóng góp cho công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 tại quê hương. Với tinh thần đoàn kết, triệu người như một, đất nước thân
yêu của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch nguy hiểm này và tiếp tục tiến lên.
Nhân dịp này, một lần nữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xin bày tỏ lời tri
ân sâu sắc tới bà con kiều bào trong năm qua đã đóng góp hàng trăm ngàn đô la Mỹ cho Quỹ Phòng
chống Covid-19 và giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Mọi hỗ trợ xin gửi về: Consulate-General of Vietnam in San Francisco
1700 California street, Suite 580, San Francisco, Ca 94109
Tel: (415) 922-0707 / (415) 922-1707 / (415) 319-5446 / (415) 910-5787
Email: vp@vietnamconsulate-sf.org hoặc info@vietnamconsulate-sf.org
Check ủng hộ xin ghi: Pay to: Consulate-General of Vietnam in San Francisco
For: Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19
Trân trọng!
Tổng Lãnh sự Nguyễn Trác Toàn

