Union Générale des Vietnamiens du Rhône (UGVR)
Hội Người Việt Nam tại Pháp – Chi Hội Rhône
38 rue Sainte Geneviève 69006 Lyon.
Tél: 06 95 03 10 99-Email : ugvr@laposte.net

Madame, Monsieur, Chers Amis,
L'Assemblée générale de l’UGVR (avec élection du Comité exécutif 2019-2021) sera organisée le
dimanche 28 avril 2019 au local de l’UGVR (38, rue Ste Geneviève, Lyon 6è).
•
•
•
•
•

Ordre du jour :
15h00 : Présentation du bilan (activités et finance) – Quitus.
15h30 : Feuille de route pour les deux années à venir (stratégie et nouvelle structure du CE)
15h40 : Discussion et décisions
16h30 : Election du nouveau Comité exécutif pour le mandat 2019-2021. Les candidats au
Comité sont priés de se faire connaître auprès de M. Huân avant le 20/04/2019 au N° 06 73 57 60 45
ou par email ugvr-bch@laposte.net)
17h00 : Pot amical

L'Assemblée générale est un moment important dans la vie de notre association, surtout dans la
période actuelle. Nous vous appelons à venir y assister nombreux, membres de l'association ou
sympathisants, dans l'espoir que les sympathisants rejoignent l'association lors de cette Assemblée
générale
M. Vu van Huân,
Président de UGVR – Tél : 06 89 23 94 56
*******************************************

Chào ông, bà, các bạn,
Đại hội Chi hội Rhône - HNVNTP với sự đề cử Ban Chấp Hành (BCH) cho nhiệm kỳ 2 năm (20192021) được tổ chức vào chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2019 tại hội quán Hội người Việt vùng Rhône
(38, rue Ste Geneviève, Lyon 6).
•
•
•
•
•

Chương trình làm việc :
15 giờ 00: Báo cáo hoạt động và tài chính - Biểu quyết
15 giờ 30: Lộ trình hoạt động trong hai năm tới (Chiến lược và mô hình BCH mới)
15 giờ 40:Trao đổi ý kiến
16 giờ 30: Bầu cử BCH mới. Những hội viên tích cực muốn tham gia vào BCH xin liên lạc trực tiếp
với anh Huân trước 20/04/19 qua số đt : 06 73 57 60 45 hoặc gởi email về địa chỉ ugvr@laposte.net)
17 giờ 00: Liên hoan nhẹ

Đại hội là thời điểm quan trọng trong đời sống Chi hội, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại. Chúng tôi
kêu gọi mọi người tham gia đông đảo, hội viên cũng như cảm tình viên với hy vọng các cảm tình
viên sẽ tham gia nhập vào Hội nhân dịp Đại hội này.
Bác sĩ Vũ Văn Huân,
Chủ tịch Chi hội Rhône- Hội người Việt Nam tại Pháp-Đt: 06 89 23 94 56

