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                            TIN BUỒN  -  LỜI KÊU GỌI GIÚP ĐỠ 
 
 
Kính gửi:   Anh chị em Hội viên Hội Hà Nội và toàn thể bà con Hà Nội 
                   Các nhà hảo tâm, các Hiệp Hội và các Hội Đồng hương anh em 
 
    Anh Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1971 tại Hà Nội, cùng vợ là chị Vũ Thị Liên đang làm 
ăn sinh sống tại chợ 41- Matxcova. Không may, ngày 28.06.2014, anh Nguyễn Thành Vinh 
gặp tai nạn. Hiện nay, anh Nguyễn Thành Vinh sau một thời gian nằm hôn mê sâu, trong 
tình trạng rất nguy kịch, đã qua đời lúc 22h15 phút ngày 10.07.2014 tại Khoa Cấp cứu - 
Bệnh viện số 64 phố Vavilova – Matxcova. 
   Lễ tang anh Nguyễn Thành Vinh  sẽ được tiến hành vào lúc 10h sáng thứ 5 ngày 17.07.2014 tại 
Nhà Tang lễ   Хованский крематорий - Ленинский район, 21-км Киевского  шоссе -  улица  
Адмирала  Корнилова (có xe buyt đón tại chợ 41 lúc 9h sáng).  
   Hoàn cảnh vợ chồng anh Nguyễn Thành Vinh hết sức khó khăn, 
   Ban Chấp Hành Hội Hà Nội gửi lời kêu gọi này, mong muốn cộng đồng Việt Nam chúng 
ta với tinh thần “tương thân tương ái”, “ lá lành đùm lá rách ”, cùng chung tay giúp đỡ, lo 
việc hậu sự cho anh Nguyễn Thành Vinh được xuôn sẻ, ấm tình cộng đồng 
    Sự giúp đỡ của quý vị thể hiện phẩm chất tốt đẹp và lòng nhân ái của mỗi con người Việt 
Nam chúng ta. 
 
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ, xin quý vị liên lạc theo số điện thoại sau: 

- 8915 0441461 -  Chị Vũ Thị Liên (vợ anh Nguyễn Thành Vinh – chợ 41) 
- 8926 2667878 -  Anh Cương  (bạn anh Vinh - chợ 41) 
- 8968 9272112 -  Anh Cát       (bạn anh Vinh - chợ 41) 
- 8965 1276668 -  Chị Thủy     (bạn anh Vinh - chợ Chim) 
- 8903 2303791 -  Chị Hoa       (bạn anh Vinh - chợ Chim) 
- 8965 1792126 -  Anh Sáng     (bạn anh Vinh - chợ Lưu) 

 Hoặc liên hệ qua  Email : hoinguoihntailbnga@yahoo.com 
 
Trân trọng cảm ơn 
Matxcova 10.07.2014 
BCH Hội Hà Nội tại LB Nga 
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