
 
Ngày 1 tháng 1, 2019 

Số: 2019-01a/TB-VP HĐVSTTHN 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Đại Hội Vovinam Hải Ngoại lần 5 và kỳ thi thăng cấp 

- Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) do cố VS 
Chưởng Môn Lê Sáng ký ngày 31 tháng 3 năm 2010, 

- Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của 
môn phái tại Hải Ngoại, 

- Nhằm mục đích thắt chặt tình tương trợ các phong trào Vovinam Hải Ngoại (trên các lãnh thổ 
ngoài Việt Nam), 

 
HĐVSTTHN xin trân trọng báo tổ chức đại hội lần 5 tại Paris, Pháp quốc, diễn ra vào ngày 3 đến 7 
tháng 7 năm 2019, với những sự kiện sau đây: 

 Đại hội Vovinam Hải Ngoại lần thứ 5 

 Tưởng niệm những võ sư tiền bối của môn phái 

 Kỳ thi cao đẳng và trung đẳng 

 Đặc huấn kỹ thuật 

 Thuyết trình / hội thảo 

 Thi đua / biểu diễn 
 
Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi HĐVSTTHN với sự phối hợp của Tổng Cục Huấn Luyện Môn phái 
Vovinam Việt Võ Đạo France. 
 
Để biết thêm chi tiết, xin xem thêm tại trang nhà www.vovinamoverseas.com, hoặc liên lạc về 
ban tổ chức qua email: lienlacvovinam@gmail.com.  
 
Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý Võ sư, Huấn luyện viên, và môn sinh Vovinam Việt Võ 
Đạo tại hải ngoại cùng đến tham dự.  Sự hiện diện quý vị là một niềm vinh dự cho chúng tôi và 
nguồn động lực cho công cuộc phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trên khắp thế giới, ngày 
một mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. 
 
Kính chào đoàn kết và thân ái. 
Trân trọng, 

 
Võ Sư Nguyễn Minh Hải 
Chủ Tịch HĐVSTTHN 
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