
HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚC 

THÔNG BÁO 

Trân trọng kính mời toàn thể bà con cô bác, anh chị em dâu rể, con cháu và 

những người đã từng công tác hoặc yêu mến quê hương Vĩnh Phúc, hiện 

đang sinh sống lao động kinh doanh, học tập và công tác tại CH Séc và các nước lân cận, đến 

tham dự: 

Đại hội lần thứ III  

và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội Đồng Hương Vĩnh Phúc tại CH Séc 

- Thời gian: Vào hồi 17h00 ngày 29.06.2019 (Thứ bảy) 

- Địa điểm: Nhà hàng Hoàng Thành (trong TTTM Sapa) 

                            Phố Libušská 319/126, Praha 4 – 142 00 CH Séc:  

Nội dung chương trình: 

- Tổng kết công tác Hội từ 2009 - 2019. 

- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới  

- Nhận bằng khen của tỉnh (giành cho tập thể hội đồng hương Vĩnh Phúc) 

- Trao bằng khen của tỉnh cho cá nhân có đóng góp tích cực cho hội đồng hương. 

- Liên hoan giao lưu văn nghệ có sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy và các tiết mục 

đặc sắc do các thành viên trong hội biểu diễn.  

- Chương trình sổ số  đặc biệt gây quỹ từ thiện “Tết cho người nghèo„ với nhiều giải 

thưởng hấp dẫn: 

 1 Giải độc đắc - Iphon 8 plus giá trị 25 000 kč. 

 1 Giải nhất - mini Ipad trị giá 11000 kč. 

 1 Giải nhì - Robot hút bụi giá trị 5000 kč.  

 1 Giải 3 - trị giá 4000 kč,  

 6 giải tư, cùng 10 giải khuyến khích….  

- Ban tổ chức sẽ tổ chức liên hoan tiệc ngồi, nên đề nghị bà con đăng ký cho các ủy viên 

ban chấp hành khu vực sớm, để cho việc chuẩn bị được tốt. 

Ngoài ra số điện thoại của ban tổ chức:  

Ông Hiện: 721 598 888,  Bà Thảo: 723 614 848, Bà Kiến: 723 299 999 

Ông Thiệm: 739 284 170.  

Kính mong các vị Khách quý và Bà con Cô bác thu xếp thời gian về tham dự. 

Rất hân hạnh được đón tiếp  

        T/M BCH  

Chủ tịch: Lê Văn Hiện  


