CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2019
CỦA VIỆN TRANG PHỤC VIỆT
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Viện Trang phục Việt đã lên kế hoạch để thực hiện một số
chương trình khá đặc biệt, tất cả đều thuộc chức năng và nhiệm vụ của Viện đã được ghi rõ
ở GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Cụ thể
gồm bốn chương trình nổi bật sau đây :
1. Chuẩn bị cho lễ ra mắt của Viện, dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 10 năm 2019 tại
thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức cuộc Hội ngộ các Nhà Thiết kế và May mặc Việt Nam lần thứ nhất tại
thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc Hội ngộ này cũng dự kiến thực hiện vào tháng 10
năm 2019.
3. Tiến hành Nghiên cứu, Biên soạn và Xuất bản một số công trình Văn hóa Việt Nam
(trong đó, quan trọng nhất là Văn hóa Trang phục).
4. Biên soạn và giới thiệu chân dung các Nhà Thiết kế và Nhà may nổi tiếng nhất của
Việt Nam để giới thiệu trên Website của Viện, sau đó in thành sách và phát hành
rộng rãi.
Viện Trang phục Việt hy vọng các Nhà Thiết kế và các Nhà may sẽ đồng lòng ủng hộ và
tích cực góp phần cho những hoạt động hữu ích này. Ngoài ra, Viện cũng dự định tổ chức
phong trào trao tặng áo ấm cho trẻ em nghèo ở hải đảo và biên cương. Lãnh đạo Viện sẽ rất
cảm kích nếu nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của các Nhà Thiết kế, các nhà May trên
khắp mọi miền của đất nước. Mọi ý kiến trao đổi xin liên hệ với chúng tôi qua :
- Điện thoại số : 028 2253 9438
- E-mail : vanphong@vientrangphucviet.com

Trân trọng
VIỆN TRANG PHỤC VIỆT.

