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THÔNG BÁO KẾT LUẬN  

CUỘC HỌP BAN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG  

HĐDH VŨ – VÕ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Kính gửi : Thành viên BCH HĐDH Vũ - Võ Tỉnh Bình Dương 

Nhiệm kỳ : 2014-2019 

Văn phòng HĐDH Vũ - Võ Tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo đến thành viên BCH 
HĐDH Vũ - Võ Tỉnh Bình Dương kết quả cuộc họp Ban thường trực HĐDH Vũ - Võ 

Tỉnh Bình Dương . Nhiệm kỳ : 2014-2019 như sau : 
 

- Vào lúc 9 giờ 00 ngày chủ nhật 11/01/2015, tại Hoàng Cung Quán – 45 Trần 
Bình Trọng, Phường Phú Thọ, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

- Ban Thường trực HĐDH Vũ – Võ tỉnh Bình Dương tổ chức họp Ban Thường 
trực lần thứ I.  

- Chủ trì cuộc họp Ông Vũ Minh Sang – Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ tỉnh Bình 
Dương 

- Thư ký Bà Võ Thị Ngọc Thảo – Chánh Văn Phòng 
- Với sự có mặt 10 thành viên và phó ban cố vấn Ông Võ Văn Bằng 

Sau khi nghe Ban tài chính thông qua kế hoạch và chương trình vận động nguồn Quỹ 
cho HĐDH. Chủ tịch Vũ Minh Sang kết luận như sau : 

I. Cơ bản nhất trí với kế hoạch vận động của ban tài chính. Giao cho Ban tài chính 
tiếp thu ý kiến đúng đắn của các thành viên trong BCH để thực hiện có hiệu quả cho 
kế hoạch vận động mà Ban tài chính đã đề ra. 
II. Trong quý 1 công tác vận động với mục đích từ thiện và phục vụ cho một số hoạt 
động của Thường Vụ và Trường Trực bao gồm tổ chức tiệc Tất niên để trao bằng Vũ 
tộc tinh hoa của HĐDH Vũ-Võ Việt Nam cho các vị có công đóng góp làm vẻ vang 
dòng họ, và đất nước. Tặng quà Tết cho trẻ em nghèo, gia đình khó khăn trong họ 
tộc. 
III.  Đối tượng phát động quyên góp đợt 1 là thành viên trong BCH, và các Đại biểu  
tham dự Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương lần thứ 1, nhiệm kỳ: 2014 
– 2019 vào ngày 25 tháng 10 năm 2014. 
IV. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình hoạt động HĐDH của BCH, 
Ban tổ chức phát triển là tổ chức thành lập HĐDH ở các huyện, thị, các địa phương, 
cơ sở. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động HĐDH thì phải có nguồn quỹ riêng của mỗi 
cấp địa phương để giải quyết những khó khăn ban đầu khi mới thành lập hội, đồng 



thời để thực hiện theo Quy ước mà Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương 
lần thứ 1, nhiệm kỳ: 2014 – 2019 vào ngày 25 tháng 10 năm 2014 đã thông qua là tổ 
chức thi đua khen thưởng, Khuyến đức – Khuyến học – Khuyến tài, chắp cánh ước 
mơ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn cao vươn xa hơn nữa, góp 
phần đào tạo ngày càng có nhiều người có đức có tài để góp phần xây dựng địa 
phương Bình Dương và cả nước.  
Để làm tốt công việc này, song song đó là việc đẩy mạnh hoạt động công tác tổ chức 
phát triển, thành lập BCH lâm thời ở các huyện, thị, các địa phương,  trong tỉnh Bình 
Dương, trước mắt tiến hành thành lập BCH lâm thời ở Dĩ An và Phú Giáo. Sau khi 
ra mắt BCH lâm thời sẽ tiến hành  Đại hội  bầu ra BCH chính thức để tổ chức hoạt 
động HĐDH theo Quy ước HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương đã thông qua trong Đại 
hội. 
Xác định nhiệm vụ chính của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương không chỉ để vận 
động quyên góp mà còn để làm tốt công tác Khuyến đức – Khuyến học – Khuyến tài  
giúp cho các hoàn cảnh khó khăn trong họ tộc vươn lên cùng trăm họ.  
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