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Kính gửi các anh chị và các bạn!

Theo thông lệ hàng năm, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống giao lưu gặp gỡ giữa các thế hệ
trong đại gia đình chúng ta, ngày thứ Bảy (13.05.2017) tới đây Hội cựu Gubkin khu vực phía
Nam sẽ tổ chức gặp mặt mùa Xuân 2017 với chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: ngày 13.05.2017 (thứ Bảy). Đối với các VĐV giao lưu golf: từ 6h sáng tại sân
Paradise thành phố Vũng tàu. Chương trình Giao lưu, tham quan khu du lịch Hồ Mây và ăn
trưa: từ 11h30 thứ Bảy, ngày 13.05.2017;

-

Địa điểm: Khu du lịch Hồ Mây, đường Trần Phú, TP. Vũng Tàu.

Rất mong được các anh chị và các bạn nhiệt tình tham gia, đề nghị đăng ký tham dự về cho
Ban liên lạc:

-

Giao lưu thể thao, vui lòng đăng ký:

ü Mr. Trần Việt Dũng. Email: dungtv.gm@vietsov.com.vn
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Tel.0988 080 870;

ü Mr. Đặng Ngọc Tân. Email. tandn.hq@vietsov.com.vn

Tel. 0936 037 000;

-

Tham gia buổi giao lưu, gặp mặt:

ü Mr. Phạm Văn Hội. Email: hoipv.rd@vietsov.com.vn

Tel. 0914 003 887;

ü Mrs. Bùi Mai Thanh Tú. Email: tubmt.rd@vietsov.com.vn

Tel. 0912552248

ü Mr. Vũ Trần Trung. Email: trungvt.me@vietsov.com.vn ;

Tel. 01655582581;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức, rất mong các anh chị và các bạn đăng ký tham gia
càng sớm càng tốt, đến trước ngày 10.05.2017. Ban liên lạc Hội xin trân trọng đón nhận tất cả
các khoản tài trợ của các mạnh thường quân; đồng thời đề nghị đóng góp vào quỹ Hội với mức
tối thiểu là 500K/người/năm (trừ các vị đã nghỉ hưu và những người có hoàn cảnh khó khăn)
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bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Thủ quỹ của Hội: Mrs. Bùi Mai Thanh Tú: STK
0081000122917 tại Vietcombank CN Vũng tàu. Tel. 0912-552-248.

PS. Có thể có một số anh chị và các bạn cựu Gubkin chưa có trong danh sách địa chỉ emails
được BLL Hội cập nhật như trong maillist, đề nghị các anh chị và các bạn nhận được thông
báo lại gửi giúp email này cho những người chưa có tên trong maillist. Xin cám ơn!

Trân trọng!

Thay mặt BLL Hội cựu Gubkin phía Nam

Trịnh Hoàng Linh
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