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Thông cáo báo chí 
 

 
Người dân Quận 12 và Thành phố Thủ Đức hưởng lợi từ gói hỗ trợ  

trị giá hơn 365 triệu đồng của World Vision Việt Nam 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2021 – Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch 
COVID-19, tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn Thế giới Việt Nam) tiếp tục sát cánh cùng Thành 
phố Hồ Chí Minh thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 365 triệu đồng dành cho người dân, cán bộ 
y tế và nhân viên phục vụ tuyến đầu trong các khu cách ly trên địa bàn Quận 12 và thành phố Thủ Đức. 
 
Gói hỗ trợ bao gồm 50.000 khẩu trang y tế, 500 chai sát khuẩn loại 500mL và 1.000 bộ đồ phòng 
hộ chuyên dụng dùng cho khu cách ly.  
 

 
Ảnh 1: Khung cảnh trao tặng gói hỗ trợ tại Thành phố Thủ Đức 
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“Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
kinh tế, xã hội và sự an toàn của người dân trên địa bàn Thành phố. Sau gói hỗ trợ đã trao tặng Quận 4 
vào ngày 18.6, với gói hỗ trợ lần này, World Vision Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung của cả  
nước để Thành Phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch COVID-19”, ông Ngô Công Thành, Quản lý các 
chương trình Vùng miền Trung và miền Nam, Tổ chức World Vision Việt Nam chia sẻ. 
 

 
Ảnh 2: Lễ trao tặng gói gỗ trợ cho Quận 12 diễn ra trong bối cảnh an toàn. 

Gói hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia để ứng phó và hồi phục sau đại dịch COVID-
19 của World Vision Việt Nam. Tính đến nay, hơn 1.822.000 đô la Mỹ đã được sử dụng để khắc phục 
hậu quả do COVID-19 gây ra trên đời sống của người dân tại các địa bàn dự án của World Vision Việt 
Nam trên toàn quốc. 
 
Với tổng số ca lên đến 19.405 (tính đến 13 giờ ngày 15/07) hiện Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả 
nước với số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Toàn thành phố hiện có gần 700 điểm phong toả và 
đang trong đợt giãn cách xã hội 14 ngày lần thứ tư.  
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### 
 
Về Tổ chức World Vision Việt Nam: 
 
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không  
phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. 
Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các 
cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang 
được triển khai tại 37 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 
Liên hệ: 
 
Ms. Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | World Vision Việt Nam 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: 0911.420.880 
 


