
 

THÔNG BÁO CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI II  
HỘI ĐỒNG HƢƠNG NAM ĐỊNH TẠI CH SÉC 

------------------------------------------------------------------ 

Kính gửi toàn thể bà con cô bác và anh chị em đồng hương Nam Định! 

Thể theo Điều lệ của Hội, Ban Chấp hành Hội Đồng Hương tỉnh Nam Định tại CH Séc sẽ tổ 
chức Đại hội Đại biểu lần II vào ngày 28.08.2016 

Thời gian tổ chức: Từ 17h đến 23h30 ngày 28.08.2016 

Địa điểm: Hội trƣờng Đông Đô, TTTM Sapa, Libušská 319, Praha 4 – CH Séc. 

Nội dung chƣơng trình : 

17.00 - Giao lưu, đăng ký Hội viên, Hội phí, quyên góp ủng hộ Đại Hội  
18.00 - Đại Hội II 

- Tổng kết các hoạt động của Hội, đề ra phương hướng hoạt động của Hội trong những năm 
tới 

- Báo cáo Tài chính Thu-Chi 

- Trao tặng giấy khen của ĐSQ và TW Hội Người VN tại CH Séc cho các Hội viên có nhiều 
đóng góp cho các hoạt động của Hội 

- Vinh danh con em Nam Định có thành tích học tập tốt (lãnh đạo Hội trao quà thưởng, lãnh 
đạo Học viện Ngân Hàng BIVŠ Praha tham gia tặng quà cho học sinh giỏi) 

- Bầu Ban Chấp hành và Ban Lãnh đạo mới  

19.30 Tiệc tối 

20.15 - Chương trình Giao lưu Văn nghệ „ Một thoáng Quê hương“  

- Trao tặng Quà Kỷ niệm của Nhà hát Kịch Bộ Công An cho các cá nhân có nhiều đóng góp 
cho chương trình 

- Ca Múa Nhạc, Hài kịch 

- Vui chơi có thưởng - Sổ xố kiến thiết Hội 

- Gây Quỹ ủng hộ Trường Sa - Hoàng Sa 

- Giao lưu với các nghệ sĩ, chụp ảnh lưu niệm 

Ban Chấp hành Hội rất mong được đón tiếp đông đảo bà con tỉnh nhà, nội, ngoại, dâu, rể và 
những người yêu mến quê hương Nam Định về tham dự. 

Kính đề nghị bà con cô bác và quý đồng hương đăng ký số người tham dự trực tiếp với các 
anh chị trong BCH Hội tại các địa phương hoặc với BTC trước ngày 26.08.2016. 

Đề nghị các bậc phụ huynh có con em đạt tiêu chuẩn khen thưởng của Hội, nộp bảng điểm 
của các cháu trong năm học 2015-2016 cho ông Nguyễn Văn Sơn trước ngày 20.08.2016 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Thông báo này thay cho giấy mời. 

TM Ban Chấp hành 
Chủ tịch 

Nguyễn Thanh Hƣơng 


