
Phát Thanh của Nhà Việt Nam – Maryland,  

Bản Tin Cộng Đồng, 30/04/2022 

 

 

Kính, thân chào Quý Vị, 

Đây là Chương Trình Phát Thanh của Nhà Việt Nam –  Bản 

Tin Cộng Đồng, phát thanh từ Maryland, được gởi đến Quý Vị 

vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Tư, và Thứ Bảy hàng tuần. Bản tin 

Cộng Đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi, mang đến những 

Thông Báo, những tin tức có liên quan, cần thiết, gần gũi, với 

những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt, đang cư ngụ trong 

vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận… 

  



 

Kính thân chào Quý Vị, và xin mời Quý Vị theo dõi Bản Tin 

Cộng Đồng tối hôm nay thứ Bảy, 30 tháng 04, năm 2022 trên 

các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt 

Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức 

chính sau đây: 

Tin Hoa Kỳ 

1. Công ty Mỹ từ bỏ hy vọng lấy lại máy bay mắc kẹt tại Nga. 

2. SpaceX ký thỏa thuận đầu tiên về cung cấp Internet vệ tinh 

Starlink trên máy bay. 

3. Nhập cảnh lậu vào Mỹ cao nhất trong vòng hai thập kỷ qua. 

4. Hạ Viện Mỹ thông qua kế hoạch giúp Đài Loan quay lại. 

Tin Thế Giới 

5. Có đến 80 % dân châu Âu đã mắc Covid-19. 

6. Bầu cử tổng thống Pháp 2022: Emmanuel Macron tái đắc 

cử, phe cực hữu trỗi dậy mạnh mẽ. 

7. Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H3N8 đầu tiên 

ở người. 

Phần Cuối Cùng 

8. Vài dòng tâm sự ngắn nhân Tưởng Niệm Quốc Hận Năm 

thứ 47 
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Thông Báo của Nhà VN:  

 

 

• Một số thông báo thêm từ anh HL (nếu có) 

 

  



 

Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy đến với bản tin Hoa Kỳ. 

1.- Công ty Mỹ từ bỏ hy vọng lấy lại máy bay mắc 

kẹt tại Nga 

Một công ty Mỹ chuyên cho thuê máy bay vừa tuyên bố, họ 

đã từ bỏ hy vọng lấy lại các máy bay mà các hãng hàng không 

Nga thuê và vẫn chưa thể rời khỏi nước này kể từ khi xung đột 

Nga - Ukraine nổ ra. 

Air Lease Corporation (ALC), một công ty cho thuê máy bay 

có trụ sở tại Mỹ, cho biết họ đã quyết định xóa 27 máy bay mà 

các hãng hàng không tại Nga thuê khỏi danh mục tài sản của 

công ty. 

Trong một báo cáo gửi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán 

Mỹ (SEC) hôm thứ 6 vừa qua, ALC xác nhận việc họ sẽ không 

lấy lại được 27 máy bay với tổng giá trị hơn 800 triệu USD đang 

bị mắc kẹt tại Nga. 

Theo quy định của Mỹ, bên cho thuê máy bay có thời hạn 

đến ngày 28/3 để hủy các hợp đồng với các hãng hàng không 

Nga. Tuy vậy, lệnh tình trạng khẩn cấp mới được ban hành tại 

Nga đã cho phép các hãng hàng không của quốc gia này đăng 

ký quyền sở hữu đối với cả những máy bay thuê từ nước ngoài 

nhằm "đảm bảo các hoạt động hàng không dân dụng không bị 

gián đoạn". 

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-trung-dung-hang-tram-may-bay-thuong-mai-thue-cua-phuong-tay-20220317150818498.htm


Vì lẽ đó, ALC đã quyết định từ bỏ quyền sở hữu đối với 27 

chiếc máy bay kể trên và sẽ làm việc với các nhà cung cấp bảo 

hiểm để giải quyết vấn đề liên quan đến đền bù thiệt hại. 

Dự luật tình trạng khẩn cấp của Nga đã khiến ngành công 

nghiệp cho thuê máy bay của phương Tây gặp thiệt hại lớn. Chỉ 

trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ ngày chiến dịch quân sự đặc 

biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, 360 máy bay thuê từ công ty nước 

ngoài đã được ghi danh và tạm thời trở thành máy bay của Nga. 

2.- SpaceX ký thỏa thuận đầu tiên về cung cấp 

Internet vệ tinh Starlink trên máy bay 

Trong nhiều tháng, SpaceX đã tiến hành đàm phán với các 

hãng hàng không trên thế giới nhằm cung cấp Internet vệ tinh 

Starlink trên các chuyến bay. Đây được xem là một mũi nhọn 

quan trọng trong chiến lược thu hút khách hàng doanh nghiệp 

của SpaceX, bên cạnh các khách hàng cá nhân và hộ gia đình ở 

những vùng nông thôn trên thế giới mà có kết nối hạn chế hoặc 

không có kết nối Internet. 

Thỏa thuận mới ký kết của SpaceX là với JSX, hãng hàng 

không chuyên thực hiện những chuyến bay bằng máy bay “bán 

tư nhân (semi-private jet)”. Theo JSX, các thiết bị đầu cuối của 

Starlink sẽ được trang bị trên 100 máy bay của hãng này, với 

chuyến bay đầu tiên có kết nối Internet vệ tinh Starlink dự kiến 

khởi hành vào cuối năm nay. 

Hành khách trên các chuyến bay của JSX sẽ được miễn phí 

sử dụng dịch vụ Internet Starlink mà không phải trả thêm bất kỳ 

khoản phí nào. Thông tin chi tiết về giá trị của bản hợp đồng 

không được người phát ngôn của JSX tiết lộ. 

https://dantri.com.vn/the-gioi/quan-su.htm


Kể từ năm 2019, SpaceX đã phóng hơn 2.000 vệ tinh thuộc 

dự án Starlink lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Dù chưa được triển 

khai đầy đủ, nhưng mạng lưới này đã cung cấp dịch vụ Internet 

băng thông rộng cho hàng nghìn khách hàng ở một số quốc gia 

với mức giá 110 USD/tháng thông qua một thiết bị đầu cuối có 

mức giá 599 USD. 

Hãng SpaceX đã đạt được sự chấp thuận từ phía Ủy ban 

Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) về việc vận hành mạng lưới 

Internet vệ tinh Starlink trên máy bay và tàu vận tải biển. 

Trước đó, CEO Elon Musk đã gửi đến Ukraine 2 lô hàng 

gồm các trang bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cũng như 

các dụng cụ hỗ trợ để dùng Internet ở những nơi không có điện 

trong bối cảnh nước này đang bị quân Nga tấn công. 

3.- Nhập cảnh lậu vào Mỹ cao nhất trong vòng hai 

thập kỷ qua 

Do ảnh hưởng kinh tế, chính trị cũng như năng lực quản 

lý vùng biên giới yếu kém dưới thời Tổng thống Joe Biden, 

lượng người di cư vượt biên vào Mỹ trong tháng 3 năm 

nay cao nhất trong vòng hai chục năm qua . 

Theo số liệu của Cục Quan Thuế và Biên phòng Mỹ (CBP), 

chỉ trong tháng 3 năm 2022, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 

đã có 221,303 lần ngăn chặn những người di cư di chuyển 

dọc  theo biên giới Mỹ - Mexico ở tiểu bang Texas, tăng 33% 

so với tháng 2. 



Có tổng cộng 209,906 lượt vượt biên bất hợp pháp 

trong tháng ba, con số cao nhất trong vòng hai thập kỷ trở lại 

đây.  

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng phải đối 

mặt với sự gia tăng của dòng người di cư, nhưng con số 

này cũng đã giảm mạnh khi ông cho xây dựng bức tường biên 

giới và đại dịch COVID-19. 

Các nhà chính trị cho rằng số người di cư gia tăng đột biến 

cho thấy sự yếu kém về mặt quản lý an ninh biên giới của chính 

quyền Hoa Kỳ. Nhiều nhà phê bình còn cho rằng chính những 

động thái của chính quyền Hoa Kỳ đã kích thích dòng người tị 

nạn đến Mỹ. 

Từ tháng 3 năm 2020, chính quyền Hoa Kỳ đã áp dụng đạo 

luật "Title 42" cho phép các cơ quan di trú  trục xuất những người 

nhập cư bất hợp pháp vì lo  ngại họ có thể gây ra các mối nguy 

vì sức khoẻ trong  bối cảnh đại dịch COVID-19. 

Nhưng hiện nay, chính quyền Hoa Kỳ  sẽ chấm dứt đạo luật 

này vào ngày 23 tháng 5, mặc cho có sự phản đối mạnh mẽ của 

dân chúng, các nhà lập pháp và nhất là các giới chức hữu trách 

của những tiểu bang sát biên giới với Mễ.. và như thế dân nhập 

cư bất hợp pháp sẽ gia tăng khủng khiếp trong những ngày tháng 

tới.. 

4.- Hạ Viện Mỹ thông qua kế hoạch giúp Đài Loan 

quay lại  

427 nghị sỹ tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự 

luật do bộ Ngoại Giao Mỹ đệ trình, về việc lập kế hoạch chiến 



lược giúp Đài Loan giành lại vị trí quan sát viên tại Đại Hội Đồng 

Y Tế Thế Giới - cơ chế ra quyết định của WHO. 

Theo Reuters, văn bản đã được chuyển tới tổng thống Joe 

Biden, chờ phê duyệt. 

Tại Hạ Viện, đại diện đảng Dân Chủ Gerry Connolly ca ngợi 

chính sách của Đài Loan đối phó với đại dịch Covid-19. Hòn đảo 

chỉ ghi nhận 37 000 ca nhiễm mặc dù dân số là 23,5 triệu người. 

Đài Loan cũng đã chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ thiết bị y tế cho 

nhiều nước. Ông Connolly nhấn mạnh rằng « sự đóng góp của 

Đài Loan với nền y tế toàn cầu chứng minh rằng nước này nên 

được tham gia vào các cuộc thảo luận chung về sức khỏe cộng 

đồng ». 

Đài Loan bị loại khỏi vị trí quan sát viên tại WHO vào năm 

2017 do Trung cộng phản đối. Bắc Kinh cũng phản đối tư cách 

thành viên của hòn đảo tại nhiều tổ chức quốc tế, khẳng định Đài 

Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục. 

Reuters cho biết kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, Đài Loan 

đã nâng cao cảnh giác trước nguy cơ Bắc Kinh có thể thực hiện 

hành động tương tự. Những lo ngại này đã thúc đẩy Hoa Kỳ hỗ 

trợ Đài Loan, không chỉ về quyền được tham gia các tổ chức 

quốc tế, mà còn về cả quân sự.  
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển sang phần điểm tin 

thế giới, xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Bài đầu 

tiên trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 1 

1. BÀI 1 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 
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Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn đến với bản tin 

Thế Giới 

5.- Có đến 80 % dân châu Âu đã mắc Covid-19 

Ủy Ban Châu Âu cho biết hôm 27/04/2022, khoảng 60 đến 

80 % dân số châu Âu đã nhiễm Covid-19, do vậy các báo cáo 

hàng ngày về số trường hợp nhiễm là không cần thiết. 

Theo Reuters, cơ quan y tế của khối 27 nước cho biết số 

trường hợp  nhiễm Covid-19 được báo cáo là khoảng 30 % dân 

số Liên Âu, nhưng nếu tính thêm các trường hợp không báo cáo, 

số trường hợp  nhiễm có thể lên đến 350 triệu người, tương 

đương với khoảng 77 % dân số của khối. 

Số trường hợp  nhiễm và tử vong do virus corona gần đây 

đã sụt giảm, do vậy Liên Âu sẽ dần loại bỏ các chiến dịch xét 

nghiệm hàng loạt và báo cáo thường nhật về diễn biến của dịch 

bệnh. Tuy nhiên để tránh nguy cơ tái bùng phát dịch, Ủy Ban 

Châu Âu kêu gọi chính phủ các nước nên tăng cường chủng 

ngừa cho trẻ em. Tỷ lệ chủng ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 -9 tuổi 

chỉ đạt 15 %, so với 70 % ở nhóm tuổi 15 đến 17. 

Cơ quan điều hành Liên Âu cũng cho biết đang hỗ trợ phát 

triển thuốc kháng Covid-19 và các loại vaccine mới, dễ bảo quản 

và có khả năng bảo vệ lâu dài hơn các loại vaccine  hiện có. 

Liêu Âu đã chấp thuận cho sử dụng thuốc kháng virus 

corona do hãng dược phẩm Pfizer PFE.N và Merck & Co MRK.N 

phát triển, nhưng việc phân phối thuốc vẫn còn hạn chế vì nhiều 



lý do như giá cả trường hợp o và các thủ tục phức tạp để kê đơn 

tại một số nước thành viên. 

6.- Bầu cử tổng thống Pháp 2022: Emmanuel 

Macron tái đắc cử, phe cực hữu trỗi dậy mạnh mẽ 

Hôm qua, 24/04/2022, người dân Pháp đã quyết định bầu 

lại tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron thêm một nhiệm kỳ 

năm năm, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri ủng hộ phe cực hữu đạt mức 

kỷ lục và tỷ lệ vắng mặt cao chưa từng thấy. 

Theo số liệu công bố chính thức, tổng thống mãn nhiệm 

Emmanuel Macron đã thu được 58,5% số phiếu ủng hộ, bỏ xa 

đối thủ bà Marine Le Pen, đại diện phe cực hữu với 41,5% . Tuy 

nhiên tỷ lệ thắng cử lần này của ông Macron lại thấp hơn so với 

vòng hai bầu cử năm 2017 gần 8 điểm.   

AFP cho rằng với kết quả này, người dân Pháp đã quyết 

định chọn sự tiếp nối với những chủ trương cánh trung tự do và 

rất ủng hộ châu Âu, trước một ứng viên cực đoan chỉ trích mạnh 

mẽ Liên Hiệp Châu Âu khi đặt « ưu tiên dân tộc » làm trọng tâm 

chương trình vận động tranh cử.   

Như vậy, Emmanuel Macron 44 tuổi, là vị tổng thống đầu 

tiên trong vòng 20 năm gần đây, tái đắc cử nhiệm kỳ hai, kể từ 

đời tổng thống Jacques Chirac năm 2002, trong cuộc đọ sức với 

cha của bà Le Pen hiện nay là ông Jean-Marie Le Pen. 

Tuy nhiên, bà Marine Le Pen thu được 42% lá phiếu ủng hộ, 

mức cao kỷ lục của một đảng cực hữu. Điều này cho thấy không 

như năm 2002 và 2017, sự ủng hộ đối với bà Le Pen « ngày càng 



trở thành một lá phiếu tán đồng chứ không còn là phản đối » theo 

như quan sát của nhiều nhà phân tích với AFP. 

Một điểm khác đáng chú ý là tỷ lệ vắng mặt trong kỳ bầu cử 

lần này cũng ở mức cao chưa từng có : 28%. Trong số này, giới 

trẻ chiếm đa số (40%). Đây sẽ là một thách thức lớn cho đảng 

cầm quyền của tổng thống Macron trong kỳ bầu cử lập pháp sắp 

tới. 

7.- Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm 

H3N8 đầu tiên ở người 

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết, một cậu bé ở 

Trung Quốc đã nhiễm cúm gia cầm H3N8. Đây là ca bệnh đầu 

tiên trên người được ghi nhận trên thế giới.   

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên 

bố ngày 26/04, ca nhiễm này liên quan đến một cậu bé bốn tuổi 

đã phải nhập viện vào ngày 10/04 tại thành phố Trú Mã Điếm ở 

tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. 

Cơ quan này cho biết thêm, không có sự lây nhiễm nào ở 

người đối với chủng virus này từng được ghi nhận trước đây. 

H3N8 được biết là có thể lây nhiễm cho ngựa, hải cẩu, và 

cẩu thú. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 

Hoa Kỳ (CDC), đây là một trong hai chủng gây ra bệnh cúm chó 

ở Hoa Kỳ. CDC cho biết trên trang web của mình rằng chủng 

virus này đã được phát hiện ở chó trên khắp Hoa Kỳ và cho biết 

thêm rằng nó chưa từng lây nhiễm sang người. 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho rằng khả năng virus 

lây lan từ người sang người là thấp. 



“Sự lây nhiễm này là một sự lây truyền ngẫu nhiên giữa các 

loài,” tuyên bố cho biết. “Nguy cơ lây truyền trên diện rộng là rất 

thấp.” 

Ông Erik Karlsson, phó trưởng bộ phận virus học tại Viện 

Pasteur Campuchia, cho biết mặc dù hiếm gặp, nhưng nhiễm 

trùng ở người có thể dẫn đến các đột biến thích ứng có khả năng 

cho phép những virus này dễ dàng lây lan hơn ở động vật có vú. 

Ông Karlsson cho biết virus này cần được giám sát chuyên 

sâu. Ông cho biết thêm, vai trò của virus trong đại dịch cúm năm 

1889, còn gọi là cúm Nga, là “mối lo ngại lớn đối với rủi ro của 

virus này.” 

Ủy ban của Trung Quốc cho biết đánh giá ban đầu xác định 

biến thể này có nguồn gốc từ gia cầm. Họ lưu ý có gà và quạ 

được nuôi trong nhà của cậu bé và có vịt hoang sinh sống trong 

khu vực. 

Những người tiếp xúc gần với cậu bé này không cho thấy 

bất kỳ bất thường nào trong thời gian theo dõi y tế, cơ quan này 

cho biết thêm. 

Theo tuyên bố, cậu bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, 

bao gồm có sốt vào ngày 05/04 và được chẩn đoán nhiễm H3N8 

khoảng hai tuần sau đó vào ngày 24/04. 

Cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch, theo sở y tế Hồng 

Kông, trích thông báo từ Bắc Kinh. Ủy ban Y tế Quốc gia đã 

không đề cập đến chi tiết này trong tuyên bố. 

Năm ngoái (2021), Trung Quốc ghi nhận một người đàn ông 

41 tuổi nhiễm H10N3, đây cũng được cho là ca nhiễm cúm gia 

cầm chủng này đầu tiên ở người. 



Năm 2021, Trung Quốc đã báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) về 21 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở 

người. Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với hàng trăm 

người bị nhiễm H7N9 trong năm 2017, nhưng các ca nhiễm bệnh 

khiến nhiều người bị bệnh nặng và dẫn đến ít nhất sáu trường 

hợp tử vong, làm dấy lên lo ngại trong giới chuyên gia. 

Ông Karlsson nói: “Chúng ta cần quan tâm đến tất cả các 

trường hợp lây nhiễm [từ động vật sang người].” 
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Thưa quý vị, trước khi chương trình chuyển đến phần cuối của 

chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần văn 

nghệ. Bài tiếp theo trong chương trình văn nghệ hôm nay là … 

MUSIC – Bài 1 

2. BÀI 2 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 
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Vài dòng tâm sự ngắn nhân Tưởng Niệm Quốc 

Hận Năm thứ 47 

Kính thưa Quý Vị, hôm nay ngày 30 tháng Tư năm 2022, 

đúng 47 năm ngày quê hương thân yêu của chúng ta bị rơi vào 

tay quân giặc cộng phương bắc. Đã 47 năm qua, quê hương thân 

yêu của chúng ta vẫn còn bị cai trị bởi bọn độc tài, vô nhân cộng 

sản Việt Nam, hèn với giặc thù tàu cộng, nhưng tàn ác với lương 

dân vô tội..Đất nứơc nghèo hơn, đồng bào thống khổ hơn xưa, 

thiểu số những kẻ sang giàu trên xương máu của đồng bào ruột 

thịt, là những tên đầu sỏ và những kẻ có dây mơ rễ má với bọn 

cộng sản cầm quyền và tay sai. 

Và mỗi năm khi tháng Tư về, mang lại bao nổi xót xa, uất 

hận cho những người con dân Việt Nam Cộng Hòa, về một quê 

hương thân yêu đã bị xâm lăng. Giờ này, dù trong âm thầm tại 

quê nhà, hay công khai tại hải ngoại, quân dân VNCH tưởng 

niệm đến ngày tháng đau buồn của quê hương, tưởng niệm và 

tri ân những sự hy sinh cao cả của Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh 

VNCH để bảo vệ Miền Nam tự do thân yêu. Tri ân và quan tâm 

đến những Thương Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã 

hy sinh một phần thân thể của mình cho Tổ quốc, nay đang sống 

những tháng ngày cuối đời trong âm thầm, ngèo đói và bệnh tật.. 



Trong nổi thống hận, buồn thương chung của tập thể người 

Việt Quốc Gia mỗi năm, khi tháng Tư về...Để tưởng niệm 47 năm 

ngày quê hương thân yêu rơi vào tay quân cộng thù phương bắc, 

kính xin quý vị một phút ngưng tay, để cùng dâng nén hương 

lòng, tưởng niệm anh linh chiến sĩ và đồng bào, đã vị quốc vong 

thân, oan thác trong các ngục tù cộng sản, hay bỏ mình trên 

đường vượt biên, vượt biển tìm tự do...để nói lên niềm cảm thông 

sâu xa, đến những đau thương của quê hương, sau tháng Tư, 

1975, đồng thời bày tỏ sự quan tâm, đoàn kết của quý vị đến 

những sinh họat của Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải 

ngoại. Mong lắm thay! 

Xin chân thành cảm tạ Quý Vị.  

Nguyện xin ơn trên ban nhiều ơn phước cho Quý Vị, và quý 

quyến luôn được an lành và may mắn. 
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Phần văn nghệ tiếp tục  

MUSIC – Bài 3, 4, 5, 6, 7, 8  

3. BÀI 3 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 

4. BÀI 4 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 

5. BÀI 5 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 

6. BÀI 6 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 

7. BÀI 7 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 

8. BÀI 8 – Tác giả: …………………. Trình bày: …………………… 
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C.- Kết Thúc: 

Kính thưa Quý Vị,  

Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam - Bản Tin Cộng 

Đồng của chúng tôi tối nay, xin được dừng nơi đây. Chân thành 

cảm tạ Quý Vị đã theo dõi Chương trình Phát Thanh, xin hẹn tái 

ngộ Quý Vị trong những Bản Tin Cộng Đồng kế tiếp. 

Nếu có câu hỏi, hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin 

Quý Vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. 

Xin kính, thân chúc Quý Vị và Quý quyến một đêm an lành, 

luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch vũ hán của Tầu 

cộng.    

Kính chào Quý Vị. 

 

 


