
THÔNG BÁO VỀ CỨU TRỢ BÃO LỤT TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:

Quý vị lãnh đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
Quý vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng, Tổ chức, Đoàn Thể Người Việt tại Hải Ngoại,
Quý vị Đại Diện Truyền Thông Báo Chí,
Quý Đồng Bào Hải Ngoại thân mến,
Đề mục: Cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung 2020

Kính thưa quý vị,

Như quý vị đã biết, cơn bão năm nay bắt đầu từ đêm 6 tháng 10, 2020 kéo dài đến ngày hôm nay và sẽ
còn tiếp tục đến tháng 11/2020 theo dự báo thời tiết, đã tàn phá các tỉnh miền Trung Việt Nam bao
gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng – Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,
Phú Yên.., gây lụt lội, sạt lở đất, thiệt hại hết sức to lớn, số người thiệt mạng lên rất cao, nhiều nhà cửa,
ruộng vườn, đường sá, cầu cống đã hoàn toàn bị hư hại, gây ra cảnh màn trời chiếu đất thật rất thê
thảm.

Trước tình trạng khốn cùng như vậy, nhiều cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đoàn thể trong và ngoài nước
đã sơ khởi tự động đứng ra tổ chức cứu trợ, chúng tôi hết sức cảm kích trước các nghĩa cử này, nhưng
vẫn không thể nào lo cho xiết.

Riêng Hội Đồng Liên Tôn trong nhiều năm qua đã thường xuyên cứu giúp những nạn nhân thiên tai,
bão lụt, bệnh tật, gia đình gặp cảnh không may…, mặc dù phương tiện rất eo hẹp, nhưng chúng tôi vẫn
phải tự xoay sở để giúp đỡ đồng bào.

Tuy nhiên, trước cảnh tàn phá quá nặng nề của cơn bão lụt năm nay, trước những nỗi thống khổ vô
cùng to lớn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi được biết các vị lãnh đạo các Cộng Đồng Người Việt
tại hải ngoại rất quan tâm và muốn yểm trợ đồng bào thân yêu tại quê nhà nhưng không thể trực tiếp
đến tận nơi nên đã ngỏ ý muốn nhờ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trực tiếp chuyển các phẩm vật cứu
trợ đến tận tay đồng bào mà không phải qua trung gian, có thể bị thất thoát.

Vì thế, chúng tôi, thay mặt Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kính mong quý vị lãnh đạo các Cộng Đồng tại
Hải Ngoại đứng ra tổ chức gây quỹ cứu trợ đồng bào tại quê nhà.

Riêng HĐLTVN chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để mang phẩm vật, quà của quý Cộng
Đồng đến tận tay đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung thân yêu của chúng ta, Nơi nào chúng tôi
không đủ nhân sự, chúng tôi sẽ nhờ các Tổ Chức Từ Thiện đầy uy tín của các Tôn Giáo đang nỗ lực Cứu
Trợ đợt bão lụt này, trực tiếp tận tay Cứu Trợ thay chúng tôi. Kính xin Quý Vị hoàn toàn an tâm.”

Để tiện việc phối hợp tổ chức Cứu trợ, xin Quý Cộng đồng hoan hỷ tiếp xúc với Văn Phòng Liên Lạc của
HĐLTVN chúng tôi tại Hải Ngoại địa chỉ ở dưới.



Trân trọng,

Việt Nam ngày 30 tháng 10 năm 2020

TM. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

ĐỒNG CHỦ TỊCH:

HT Thích Không Tánh, Phật Giáo (đt. 0933064453 Email: thichkhongtanhvn@gmail.com
LM Nguyễn Văn Lý, Công Giáo (đt: +84 934 740 518), Email Lm.nguyenvanly@fvpoc.org
CTS Hứa Phi, Cao Đài (đt: 033.3273.240), Email: nguoidaocaodai@gmail.com
Ông Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy (đt: 096.4199.039), Email: lvspghh@gmail.com
Ms Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành (đt: 0121.9460.045). Email: phucchonhonloai@gmail.com
Tổng Thư Ký: Ông Lê Quang Hiển (đt: 037.292.1234) Email baraulx@gmail.com

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC TẠI HẢI NGOẠI:
BS Đỗ Văn Hội, Ô. Nguyễn Hùng Lân, Ô. Nguyễn Phú Cường (Thủ Quỹ).
PO BOX 2096, Mechanicsville, VA 23116 ĐT 407-927-0014 hoặc 804-205-2427
Email: vpllhn.hdltvn@gmail.com. Website: https://hdltvn.org/

Tên Chương mục ngân hàng: Interfaith Council of Vietnam (Bank of America)
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