
 

 

                                               

             Hà Nội, ngày 14  tháng 8 năm 2021 

THƯ CẢM ƠN 

        Kính gửi:  Chị Phạm Thị Mỹ Lệ 

Chủ tịch HĐQT L&A Holding 

Trong những ngày 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đang phải đối mặt với đại 

dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Đặc biệt, đợt dịch lần thứ 4 đã 
tác động không nhỏ tới nền kinh tế đất nước khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành 
phía Nam đang phải chịu số ca nhiễm covid-19 ngày càng tăng. Trong “trận chiến” phức 
tạp và cam go này, với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” vì miền Nam 
ruột thịt, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã nhận được sự đóng góp ủng hộ và những tấm 
lòng cao cả từ các tập thể, cá nhân của các doanh nghiệp, các Anh/chị Doanh nhân cho các 
Chương trình phòng chống Covid-19 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động, trong đó 
có Chương trình ATM Oxy. 

Thay mặt Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch 

Hội xin được ghi nhận và trân trọng cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Chị cho 

Chương trình ATM Oxy. Đây là nguồn động lực quý báu đối với phong trào Doanh nhân 

trẻ Việt Nam nói chung cũng như đối với những hoàn cảnh khó khăn của biết bao người 

dân nghèo đang phải trải qua do tác động của đại dịch Covid-19. 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Chị. Kính chúc Chị và gia đình thật nhiều sức 

khỏe và mong Chị tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho phong trào Doanh nhân trẻ 

Việt Nam trong thời gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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Chủ tịch 

   
                                        Đặng Hồng Anh 

 


