
Paris, ngày 17 tháng 8, 2021 

Tương thân tương trợ mùa dịch 2021 

Chào các bạn, 

Trong những ngày nghỉ, ĐIền đã nhận vài hang của bạn Trần Thế Bảo (Nha Trang) về tình trạng của 

anh Nguyễn Kim Thông  như sau: 

 
Đ có gọi và nói chuyện với anh Thông.  Kể từ cái ngày 31/5/2007 gặp lại anh Thông ở Nha Trang thì đã 

gần 15 năm nước trôi qua cầu ! Thời gian qua quá nhanh… 

 

Tình trạng anh thì như bạn Bảo đã ghi ở trên. Do anh T không có tk riêng nên nếu có bạn nào có ý  

muốn giúp anh thì có thể chuyển khoản vào tên của con trai anhThông là: 

 

Nguyễn Kim Dũng 

Vietcombank – chi nhánh Nha Trang 

 tk số 00 61 000 234 967

Các bạn ở nước ngoài có thể gởi qua Western Union,  Remitly,  RIA… qua các web của những cty này 

trên mạng hay qua những chi nhánh gần nhà các bạn. 

 

 Cách gởi cũng đơn giản , chỉ cần đề tên người nhận là Nguyễn Kim Dũng và số tiền gởi. Các cty này sẽ 

đưa 1 tờ giấy với mã số code. Các bạn chỉ cần cho anh Dũng biết số code là anh Dũng nhận dễ dàng 

(bằng tiền VN hay usd, euro…). 

 

Đ xin ghi số đt anh Dũng dưới đây. Các bạn có thể gọi qua Viber, Zalo…thì sẽ gặp được anh Thông 



(nói chuyện trực tiếp qua vidéo) :  (84) 9 48 61 85 47 

 

Cám ơn các bạn. 

Về tin của bạn Phương Liên thì Đ xin ghi lại nguyên văn lời bạn LIên như sau 

“... 

ừ, cũng mong tháng 9 bình an để đi chữa bệnh chứ đuối quá. Giờ tay thì đỡ mà lại đau xuống chân. 

Đi không vững. Lại thêm viêm đa khớp, hình như biến chứng vào tim nên hay làm mệt. Đi chừng 

mươi bước là mệt thở. Tất cả đều phải chờ  Sài Gòn ổn mới xử lý được. Bó tay . 

….” 

Ý bạn Liên là qua giãn cách xã hội mới vào SG để khám bệnh, mổ xẻ…được. 

Bạn Liên là người mạnh khoẻ và ý chí như thế nào thì các bạn đều đã biết. Bây giờ mà viết vậy thì tình 

trạng cũng bi đát rồi. Buồn nhất là nghe Liên nói “Đ ơi, 2 chân L như què rồi “! 

Bạn nào có chút thời gian, xin  gọi cho bạn Liên ( đt, Zalo, Messenger để lên tinh 84 9 37 11 37 16 

thần bạn LIên, thì rất hay. 

Vài hàng thông tin như vậy cho các bạn rõ. 

Cám ơn các bạn 

Web cntyk2 

http://cntyk2.free.fr 

 

 


