
Vietnamese American Community of Greater Dallas 
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Thông Báo – Thư Mời 
Tết Mậu Tuất & Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2018 

 
Kính gửi: 

 Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo 

 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant & VPC 

 Quý Liên Hội,  UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Hội Ái Hữu 

 Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí  

 Quý niên trưởng, bà con cô bác, cùng anh chị em đồng hương 
 
Mùa xuân nữa lại về, với sự nồng nhiệt hăng say của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CDNVQG) tại hải ngoại 
bao năm qua, với đủ các thế hệ đã hòa mình vào trong tất cả các lãnh vực thiết thực trong cuộc sống, ngày càng 
khẳng định rằng, chúng ta đã thực sự hội nhập thành công trên quê hương thứ hai. 

 
Năm Đinh Dậu 2017 sẽ dần bước qua để đón chào năm Mậu Tuất 2018 sắp đến. Nhằm tôn vinh giá trị và bảo 
tồn truyền thống cho những thế hệ sau, để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt, cũng như nhằm mục đích 
thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng người Việt chúng ta, ban tổ chức CDNVQG Dallas xin trân trọng kính mời 
các tổ chức tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể quốc gia, và quí vị đồng hương cùng đóng góp và tham dự. 

 
Để cho Chương trình Hội Xuân Mậu Tuất 2018 được vui nhộn và đặc sắc, tất cả các tiết mục sẽ được chọn lọc và 
tập dợt kỷ càng. Chúng tôi rất mong được tiếp đón tất cả các tiết mục của các hội đoàn và quí vị đồng hương. 
Hạn chót ghi danh cho những tiết mục vào ngày chủ nhật 4 tháng 2, 2018. Xin liên lạc với chúng tôi qua email 
vacofdallas@gmail.com, hoặc gọi (972) 666-1168 hoặc (972) 379-8288. 

 
Tết Mậu Tuất & Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2018 

Thời Gian:  Thứ Sáu 16 tháng 2, năm 2018 (Mùng một Tết âm lịch)  
Địa điểm:  Trụ sở CDNVQG Dallas, 3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044 

 
Hội Xuân Mậu Tuất 2018 

Thời Gian:  Thứ Bảy 24 và Chủ Nhật 25 tháng 2, năm 2018 
Địa điểm:  Cali Saigon Mall, 3212 N Jupiter Rd, Garland, TX 75044 

 
Một chương trình Tết thật vui nhộn và đặc sắc sẽ bao gồm: 

 Múa lân, giới thiệu CDNVQG Dallas, vinh danh các nhà tài trợ 

 Văn nghệ Xuân 2018 (giải thưởng bình chọn tiết mục đặc sắc),  

 Trò chơi có giải thưởng: thi đấu cờ tướng, loto, thảy vòng, .v.v. 

 Các gian hàng của các cơ quan thương mại, hội đoàn, và đoàn thể 
 

T.M Hội Đồng Quản Trị 

 

Ngọc-Ánh Nguyễn 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, CDNVQG Dallas và các Vùng Phụ Cận 

Trưởng ban tổ chức CDNVQG Dallas Hội Xuân Mậu Tuất 2018 

 


