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Ha Nç7i, ngày 29 tháng 7 nàm 2021 

L(fl KEU GQI 

j CTIJA TONG RI THU NGUYEN PHIIT TRQNG 
o, d6ng chI, chin si cã nu*c và dlng bào ta ir nithc ngoãi 
v cong tác phông, ch6ng dii dch Covid-19 

Thwa &ng bào, dng chi, chiln si Ca nzthc và &3ng bào ta a 

nithc ngoài, 

Trong thôi gian qua, truác nhUng din bin phüc tap cüa tInh hInh 

djch bnh Covid-19, Dãng và Nhà nu6c ta dã có nhiu chi dao  v tang 
ciRing cong tác phOng, ch6ng djch, cham•.lo dôi s6ng, bão v si.'rc khoe 

A .2. A • • • • nhan dan va phat men krnh te - xa h91; ban hanh k!p  thrn nhieu chmh 
sách h trç ngi.râi dan và doanh nghip gp khó khan do ánh hu&ng b&i 
dai djch Covid-19... Các c.p, các ngãnh, các dja phuong và nhâii dan cã 

nuâc d1 chà dng, k4p thii thl:rc hin các bin pháp mnh me, quyt 1it 
nhu giän cách, each ly x hi, "chin hrac VäC-Xifltt , "vc-xin và bin 

pháp 5K"... d phông, ch6ng, ngan chn djch bnh, buâc d.0 diã thu 
thrçic mt s kt qua tich cc. 

Thay m.t lanh dao  Dáng và Nhà nrnfic, tôi nhit 1it hoan nghenh, 

biu duong và dánli giá cao s1r c g&ng, n tçrc cüa nhân dan tTong rnróc, 
dng bào ta 6 nuàc ngoài dà phát huy truyn th6ng yêu nu6c, tirih thn 

doàn k&, tuo'ng than, tLrong ái; cam on cong dng quc té dä dng hành, 

üng hO,  chung tay gop sirc cl'Ing ViOt Nam trong cOng tác phông, chng 
djcb; biu duong sir  vào cuOc kjp th?yi, tich circ cüa cã hO th6ng chinh frj 

d gop ph.n kim ch& ngän chn sir bang phát cita dtch bOnh; phát trin 
kinh th - xã hOi,  chm lo d&i sang, bão vO sirc khoé nhân dan. 

HiOn nay, tinh hmnh dai  djeh Covid-19 vn diang din bin r.t phirc 
tap, t6c dO lay lan tht nhanh, gay tOn hai  lan v strc khoé và tIuh mng 
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cüa ngithi dan, thih huàng nghiêm tr9ng dn kinh t - xâ hi và mci mt 

cCia dâi s6ng. Vâi tinh thn "ch6ng djch nhu ch6ng gic", bão v strc khoê, 

tInh mng cüa nhân dan là trên h&, truác ht, thay m.t länh do E)àng và 

Nhà nixic, tôi tha thit kêu gi toãn Dáng, toân dan, toàn quân và dng 

bào ta a nuic ngoài: Chüng ta dã c gng càng c gang han nia; d 

doàn kt cng doàn kt hcm nüa; dã quyt tam càng quyt tam cao han 

nUa; toân dan tOc  muon ngtrai nhu met, dng lông cng Dâng, ChInh 
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phu, cac cap, cac nganh tim m91 cach quyet ngan chan, day lui bang 

duçc, không d djch lan rng, bing phát trong cong  dng. Tôi yeu c.0 

các c.p us', t chirc dang, chInh quyn, ban chi dao  phông, chng djch 

Covid- 19 t1r Trung uang tOi co sa phài quyt lit han nUa trong lãnh 

dio, chi dao;  tp trung cao nht cong sirc, thai gian, xu tiên mi nguôn 

içrc;.. chü dng nm ch.c và d báo, kim soát tht tInh hInh; myt déd 

không duccc la là, chü quan, khOng d bj dng, bt nga trong ing phó 

vOi din bin mâi cüa dch bnh; linh hoat, sang tao  th chic thc hin có 

hiu qua cong vic h trQng nay. 

Tôi tin tuang sâu sc ring, cã nu6c gop süc, toàn Dàng, toàn dan 

dng lOng, thng nht chI và hành dng, ci'Jng vó'i s1r giitp do' chi tinh 

cüa dng bào ta & rnrâc ngoài và ban  be qu6c th, nht djiih chng ta s 

chin thâng dai  dch Covid-19 và phãi chin thing cho bang duçc, gop 

phan xüng dáng vào sr n 1irc chung cüa toàn nhãn 1oi vi mt th giai 

an toàn, lành m?nh,  hoà bInh, hQu nghj, hçvp tác và thjnh vixçmg, xüng 

dáng vai truyn thng anh h'i'mg ye yang cüa Dt nuóc ta, D tOc  ta! 

NGUYEN PHU RQNG 
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Ban Chap hãnh Trung tro'ng I ãng Cong san Vit Nam 


