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Thông Điệp Quan Trọng Gửi Đến Tất Cả Các Khách Hàng Bơ Sữa Hoa Kỳ Trên Toàn 
Cầu 
 
Kính gửi Quý Công Ty, 
 

Chúng tôi luôn mong muốn và hy vọng rằng Quý anh/chị, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè 
đều có sức khỏe tốt trước tình hình đại dịch coronavirus (COVID-19) ngày càng diễn biến 
phức tạp trên toàn cầu hiện nay. Trước tình thế chưa từng có này, chúng tôi muốn liên lạc và 
thông tin đến Quý anh/chị rằng do đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng ở Mỹ và các 
quốc gia khác nên chúng tôi nhận biết sẽ có tình trạng không chắc chắn và sự gián đoạn mà 
Quý vị có thể phải đối mặt với đại dịch toàn cầu này trong thời gian tới. 

Dù phải ứng phó với đại dịch COVID-19 hiện nay nhưng chúng tôi vẫn mong Quý vị biết rằng 
cộng đồng chăn nuôi bò sữa Hoa Kỳ, các nhà cung cấp bơ sữa Hoa Kỳ và các chuyên gia 
trong ngành thực phẩm vẫn luôn tận tâm trong việc cung cấp các sản phẩm sữa an toàn, bền 
vững và chất lượng cao của Hoa Kỳ cho Quý vị. Đây là tất cả những gì mà chúng tôi có thể 
chia sẻ lúc này. 

1. Sữa được Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) xác định là rất cần thiết. Do đó, nhà chăn 
nuôi và nhà chế biến sữa Hoa Kỳ luôn có trách nhiệm đặc biệt là vẫn tiếp tục hoạt động 
trong tình hình đại dịch hiện nay. Các trang trại bò sữa của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thu hoạch 
sữa cả ngày, suốt 365 ngày một năm với khả năng chế biến và sản xuất hết công suất của 
chúng tôi. 
 

2. Chúng tôi, Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ (USDEC), đang tiếp tục công việc quan 
trọng của chúng tôi ở cả Hoa Kỳ và trên khắp các văn phòng của chúng tôi ở Châu Á, 
Châu Mỹ Latinh và Trung Đông/Bắc Phi. Vì sự an toàn của tất cả mọi người, từ các đối tác 
đến nhân viên của chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp như hoãn hội thảo 
và các cuộc họp; một số nhân viên của chúng tôi hiện nay cũng đang làm việc tại nhà hoặc 
theo ca. Tuy nhiên, chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi chỉ email, gọi điện thoại hoặc click 
website. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ Quý vị và nhân viên của Quý vị 
về các nhu cầu kinh doanh và đổi mới. 
 

3. Là một phần của cộng đồng sữa Hoa Kỳ, USDEC luôn liên hệ chặt chẽ với các công ty 
xuất khẩu và thương mại, linh hoạt và thích ứng với tình huống luôn thay đổi hiện nay. 
Chúng tôi luôn có các nhân viên để hỗ trợ chuỗi cung ứng để giảm thiểu sự gián đoạn, với 
khả năng mà chúng tôi có thể, trong thời điểm khó khăn hiện nay. 

Các bên liên quan của chúng tôi - từ nhà chăn nuội Hoa Kỳ đến các nhà cung cấp thành viên 
của USDEC - luôn cam kết trở thành đối tác của Quý vị, một trong những công việc quan 
trọng nhất trên thế giới là cung cấp các sản phẩm sữa an toàn và lành mạnh của Hoa Kỳ để 
nuôi dưỡng các gia đình và cộng đồng trên toàn cầu. Hãy giữ an toàn, khỏe mạnh và chúng 
tôi luôn cùng Quý vị tiếp tục hoạt động để đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe và sự an toàn 
của mọi người!  
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Trân trọng, 

 
Tom Vilsack 
President and CEO 
 


