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Trong khuôn khổ chuyến thăm và khảo sát đời sống của bà con
Việt kiều tại Pháp, Bỉ, Đức từ ngày 5-15/10, tối 9/10 tại Hội quán
Việt kiều ở Brussels (Bỉ), đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Thành
phố Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp gỡ với các Việt kiều
là những cựu du học sinh thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước.

Bà Võ Thị Dung giới thiệu về những
chính mới dành cho Việt kiều.
(Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, thay mặt đoàn, bà Võ Thị Dung
cho biết mục đích chuyến công tác của đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là tìm hiểu về đời sống
của bà con Việt kiều, trao đổi thông tin về tình hình trong nước,
cuộc sống ở nước ngoài.

Bà Võ Thị Dung nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trí thức Việt kiều là nguồn lực quý giá đóng
góp vào quá trình xây dựng đất nước.
Việc gặp gỡ, trao đổi với bà con Việt kiều sẽ giúp đoàn có thêm nhiều thông tin, góp phần xây dựng chính
sách phù hợp đối với Việt kiều. Bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ
Chí Minh, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố, người đã từng sống tại
Pháp, ôn lại những kỷ niệm gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Bỉ, Đức thời những năm 80
của thế kỷ trước. Bà cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng Việt kiều trong việc cùng chia sẻ,
giúp đỡ nhau trong cuộc sống và luôn hướng về Tổ quốc.
Ông Đỗ Tấn Sĩ, cựu du học sinh Việt Nam tại Bỉ và hiện là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, đã giới thiệu về Hội quán.
Nơi đây từng là địa chỉ tụ hội của sinh viên Việt Nam từ thời những năm 70 và cũng là nơi đón tiếp các
đoàn lãnh đạo của Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Hội quán hiện nay vẫn là nơi gặp gỡ, sinh
hoạt của các thế hệ thành viên đoàn văn nghệ Trường Sơn được thành lập cách đây hơn 40 năm.
Các Việt kiều lần lượt bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình về những chính sách dành cho Việt
kiều, đồng thời khẳng định luôn luôn hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Trong thời gian ở Bỉ từ ngày 9-11/10, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
cũng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và tham dự lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Silly (cách
Brussels khoảng 50km)./.
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