
HỘI ĐỒNG HƢƠNG VĨNH PHÚC  

THÔNG BÁO   

Xin trân trọng kính mời toàn thể bà con cô bác, anh chị em dâu rể, 

con cháu đồng hương Vĩnh phúc, cùng những người bạn đã từng 

học tập công tác tại quê hương Vĩnh phúc và những người bạn yêu 

mến quê hương Vĩnh phúc, đến dự buổi giao lưu gặp mặt mang chủ đề:  

"Trở về Vĩnh Phúc hôm nay“ 

Chương trình được tổ chức vào hồi 17h00 thứ 7 ngày 26. 8. 2017  

Tại Nhà hàng Hoàng Thành, TTTM Sapa, Libušská 319/126, Praha 4  

Chương trình sẽ do MC Phương Thảo và nghệ sỹ ưu tú MC Xuân Bắc đảm nhiệm.  

Nội dung chƣơng trình 
16h00: đ n khách 

17h00: khai mạc  

17h30: trao phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi khoá học 2016-2017 (phổ thông cơ sở 

điểm tổng kết trung bình 1,0. Phổ thông trung học và Gymnazium dưới 1,5 các cháu đỗ vào 

đại học, các cháu thi các môn n ng khiếu đạt giải cấp tỉnh trở lên). 

(Rất mong các phụ huynh sẽ gửi bảng điểm cho ban tổ chức trước ngày 22. 8. 2017)  

18h00:  liên hoan ẩm thực (tiệc ngồi)  

19h30:  giao lưu v n hoá v n nghệ cùng các diễn viên chuyên nghiệp đến từ nhà hát Kịch n i 

Trung ương Việt nam. 

Sự hiển diện của quí khách và quí đồng hương sẽ đem lại niềm vui ấm áp và sự thành công 

lớn cho chương trình. 

Xin mời các quí đồng hương vui lòng đ ng ký số lượng người tham gia với các ông bà BCH  

hoặc  BTC dưới đây,  để ban hậu cần chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc gặp mặt.  

Ông Hiện: +420721 598 888, Ông Tâm: +420 606 105 175, Ông Thiệm: +420739 284 170 

Bà Kiến: +420 723 299 999, Bà Thảo: +420723 614 848, Bà Phương: +420 778 085 686 

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

Rất hân hạnh được đ n tiếp!                                                              

                                                                                              T/M BCH     

                                                                                     Chủ tịch: Lê V n Hiện  

 Trang mạng của Hội: vinhphuc.cz 


