
 

 

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

Ngày 20 tháng 5 năm 2016 

 

Công đoàn công ty Honda Việt Nam trao tặng tiền quyên góp ủng hộ các nạn 

nhân trong trận động đất ở Kumamoto, Nhật Bản 

 

1.  Ngày 20 tháng 5, ông Nguyễn Thành Hưng – Chủ tịch công đoàn công ty Honda Việt Nam đã đến 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để trao số tiền 449,606,979 VND quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong 

trận động đất ở Kumamoto, Nhật Bản. 

 

2.  Trong cuộc trao đổi với Đại sứ Fukada, ông Hưng nói: “Ngay sau khi nghe tin về trận động đất vừa 

qua, rất nhiều nhân viên người Việt Nam trong công ty bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ các nạn nhân của 

trận động đất và công đoàn của công ty đã đứng ra tổ chức các hoạt động quyên góp tiền ủng hộ. Kết quả 

là công đoàn công ty đã nhận được tiền ủng hộ từ khoảng 5,500 người tương đương với hơn một nửa số 

cán bộ công nhân viên của công ty. Thay mặt cho các cán bộ công nhân viên của công ty Honda Việt 

Nam, tôi cầu chúc các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto sớm vượt qua khó khăn”. 

 

3.  Đáp lại tấm chân tình đó, Đại sứ FUKADA bày tỏ: “Tôi xin thay mặt cho chính phủ Nhật Bản chân 

thành cảm ơn tấm lòng chia sẻ ấm áp của các cán bộ công nhân viên công ty Honda Việt Nam. Tôi nghĩ 

rằng không chỉ các nạn nhân của trận động đất tại tỉnh Kumamoto mà toàn thể người dân Nhật Bản đều 

xúc động trước sự ủng hộ lớn lao này, và coi đây thực sự là minh chứng mạnh mẽ cho mối ân tình giữa 

người dân Việt Nam và người dân Nhật Bản. Số tiền quyên góp trên sẽ nhanh chóng được chuyển đến hội 

Chữ Thập đỏ Nhật Bản để hỗ trợ cho các nạn nhân tại những vùng đang chịu thiệt hại của trận động đất 

vừa qua”. 
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