
Lời cảm ơn của Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại CH Séc 
 

Ngày 29.06.2019 tại Praha, chương trình đại hội lần thứ 3 và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội đồng 
hương Vĩnh Phúc tại CH Séc đã diễn ra và thành công tốt đẹp. 

Ban tổ chức xin được chân thành cám ơn sự hiển diện của: 

1) Ông Hồ Minh Tuấn (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN tại CH Séc ) 

2) Ông Hoàng đình Thắng (Ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc VN, chủ tịch Liên hiệp hội NVN tại 
châu âu, chủ tịch danh dự HĐH Vĩnh phúc tại CH Séc) 

3) Ông Nguyễn Huy Quang (phó chủ tịch các hiệp hội hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc) cùng các đại biểu tỉnh 
Vinh Phúc. 

4) Ông Giang Thành (phó chủ tịch thứ nhất hội NVN tại CH Séc) 

5) Ông Đỗ Mai Dàng (Chủ tịch HĐH Vĩnh phú tại CHLB Đức), cùng các đại biểu trong đoàn. 

6) Đại diện cho các hội đồng hương, các hội đoàn tại CH Séc. 

7) Các tổ chức báo đài truyền thông, các nhiếp ảnh gia kamera 

8) Trung tâm hội nghị và sự kiện Hoàng Thành - Sapa - Praha 

9) Các anh chị em ca sỹ chuyên nghiệp, các ca sỹ cộng đồng, gia đinh nghệ sỹ Thu Hương, các cháu 
câu lạc bộ Sơn ca, âm thanh ánh sáng, trang trí và điều hành kỹ thuật sân khấu (Gia Hậu). 

10) Và đặc biệt xin được cảm ơn những người con của Vĩnh Phúc, đã cùng đoàn kết chung tay một 
lòng, làm nên thành công lớn cho chương trình. 

11) Chúng tôi xin chân thành cảm ơn  các tổ chức hội đoàn, đã gửi  lẵng hoa tới chúc mừng cho 
chương trình: 

- ĐSQ VN tại CH Séc 

- Liên hiệp Hội NVN tại Châu Âu 

- Hội NVN tại CH Séc 

- Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị  tỉnh Vĩnh phúc 

- Hội hữu nghị Séc Việt Slovakia tỉnh Vĩnh phúc 

- Hội NVN tại CH Séc 

- Hội đồng hương tỉnh Vĩnh Phú tại CH liên bang Đức 

- Hội đồng hương Thái Bình tại CH Séc. 

- Cùng tài trợ về tài chính của các hội đoàn 

Trong khi tổ chức chương trình, chắc chắn chúng tôi đã không tránh khỏi những thiếu sót ngoài mong 
muốn. Rất mong các quí vị và bà con cô bác thông cảm và đóng góp ý kiến để chúng tôi tiếp thu hoàn 
thiện hơn cho lần tổ chúc tiếp theo. 

Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tới các quí vị đại biểu, 
các quí vị khách quí và toàn thể bà con cô bác ĐHVP. 

T/M BTC 

Chủ tịch hội ĐH VP tại CH Séc 

Lê Văn Hiện 

 


