227 khách và hơn 6 tấn thiết bị y tế từ Hoa Kỳ về Việt Nam
Thứ tư, 25 Tháng 8 2021 08:02

Chuyến bay có 277 hành khách là công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ về nước và hơn 6,2 tấn
trang thiết bị, vật tư y tế của kiều bào gửi về để phòng, chống dịch COVID-19.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết rạng sáng nay 25-8, chuyến bay VN9 do hãng khai
thác từ San Francisco (Hoa Kỳ) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.

Chuyến bay này vận chuyển 277 hành khách là công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ về nước và hơn
6,2 tấn trang thiết bị, vật tư y tế của
kiều bào tại Hoa Kỳ chia sẻ
với đồng bào trong nước phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là chuyến bay thứ hai trong số 12 chuyến bay được
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nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép trong năm 2021. Ảnh: VNA

Đây là chuyến bay thẳng thứ hai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được Vietnam Airlines thực hiện
trong năm 2021, sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép khai thác 12 chuyến bay đưa công
dân Việt Nam về nước với Vietnam Airlines.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một chuyến bay do hãng hàng không Việt Nam thực hiện
được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia.

Phía hãng thông tin lô hàng đặc biệt với 400 kiện gồm: 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét
nghiệm nhanh COVID-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chặt giọt bắn và 60.000 khẩu
trang y tế.

Ngoài 277 hành khách, chuyến bay vận chuyển lô hàng đặc biệt
với 400 kiện gồm máy trợ thở và các thiết bị y tế. Ảnh: VNA
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Ước tính tổng giá trị của lô hàng khoảng 1 triệu USD. Toàn bộ số hàng này là kết quả đóng góp
của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam tại San Francisco trong việc chung sức hỗ trợ phòng, chống dịch tại Việt Nam.

Với tính chất cấp thiết của lô hàng, chỉ trong thời gian rất ngắn chưa đầy ba ngày, Vietnam
Airlines đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước
ngoài, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và
nhà chức trách Hoa Kỳ để hoàn thiện các thủ tục vận chuyển.

Trước đó, Vietnam Airlines hồi tháng 6 vừa qua, hãng này đã vận chuyển 240 công dân Việt
Nam từ Mỹ về nước trong năm 2021.

Theo báo Pháp Luật.
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