
HỘI NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH VIỆT NAM 

 

THƯ THĂM HỎI 

Kính gửi: Các doanh nghiệp thành viên khu vực Phía Nam! 

 

Các Bạn thân mến! 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, 

gây thiệt hại nặng nề về người và của, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Hầu 

hết các nhà máy sản xuất nhôm đã phải đóng cửa, doanh thu không có nhưng chi phí duy trì của 

doanh nghiệp lại tăng lên do dịch bệnh... 

Hiệp hội Nhôm Việt Nam và các doanh nghiệp khu vực phía Bắc xin gửi lời hỏi thăm, động 

viên chân thành nhất tới Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên các Doanh nghiệp, nhà 

máy thành viên khu vực Phía Nam. Mong rằng, bằng ý chí, nghị lực và kinh nghiệm chống dịch 

hơn một năm qua, các Bạn sẽ bảo vệ an toàn cho cán bộ công nhân viên, giảm thiểu thiệt hại cho 

doanh nghiệp. 

Hiệp hội luôn dõi theo diễn biến dịch bệnh, tình hình khu vực phía Nam. Trường hợp các nhà 

máy có ý kiến, phản ánh hay đề xuất gì với cơ quan chức năng hãy liên hệ với Văn phòng Hiệp hội. 

Chúng tôi luôn túc trực và hỗ trợ nhanh nhất cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu để kịp thời gửi 

thông tin tới cấp có thẩm quyền.  

Chúng tôi tin tưởng Các doanh nghiệp thành viên, các nhà máy nhôm khu vực phía Nam cùng 

toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và nhân dân sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc 

sống, khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất. 

Chúc các Bạn sức khỏe, bình an! 

Trân trọng! 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021 
 

 

 

 

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 
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