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THƯ NGỎ 

Về việc quyên góp ủng hộ nhân dân hai tỉnh bạn Lào phòng chống dịch Covid-19 

Kính gửi:  Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Nhìn lại chặng đường hào hùng lịch sử đã qua, chúng ta tự hào về quá trình hình 

thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào. 

Nhân dân hai nước đã luôn xem nhau như anh em ruột thịt, cùng đồng cam cộng khổ, 

chia ngọt sẻ bùi “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, kề vai sát cánh trong công cuộc xây 

dựng đất nước của mình, xây dựng nên mối quan hệ đoàn kết vô cùng cao đẹp, được 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong câu thơ bất hủ: “ Việt - Lào hai nước chúng ta, tình 

sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.  

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát lần thứ hai và là đợt bùng phát 

mạnh nhất từ trước đến nay tại Lào. Là địa phương có chung đường biên giới với 2 tỉnh 

bạn Lào, Quảng Trị xót xa khi chứng kiến dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên đất 

nước Triệu Voi tươi đẹp nói chung và các tỉnh Savannakhet, Salavan nói riêng. Với ý 

nghĩa giúp Bạn như giúp mình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị 

Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Trị tổ chức kêu gọi quyên góp ủng hộ bạn Lào phòng chống 

dịch. Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ: 

1. Văn phòng LHHN tỉnh/Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Trị: 20 Lê 

Đại Hành, TP. Đông Hà, Quảng Trị (bằng hiện vật – vật tư, trang thiết bị y tế) 

2. Hoặc chuyển khoản theo tài khoản (bằng tiền):  

Tên TK:  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị 

Số TK:  3900.201.018.434 tại ngân hàng Agribank Quảng Trị 

Mọi sự ủng hộ của quý đơn vị, cá nhân sẽ được chuyển trực tiếp đến nhân dân hai 

tỉnh bạn Lào, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia, dân tộc. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Hà Mi, số điện thoại: 0845 999 

559, zalo: 0963 490 579. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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