LỄ KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY NHẬN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT
Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2020, Viện Nghiên cứu Trang phục Việt đã tổ chức Lễ kỷ niệm
một năm ngày nhận quyết định thành lập. Do muốn chuẩn bị thật chu đáo trước khi chính thức
hoạt động nên phải gần 8 tháng sau, ngày 14 tháng 10 năm 2019, Viện mới làm lễ ra mắt và
từ đó đến nay, mọi kế hoạch đều được tiến hành đúng dự kiến. Trong tình cảm của toàn thể
cán bộ công nhân viên Viện Nghiên cứu Trang phục Việt, ngày 25 tháng 2 luôn có ý nghĩa rất
lớn lao. Nhưng, do ảnh hưởng của virus corona, để thực hiện các quy định chung và cũng để
bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên tham dự, lễ kỷ niệm tuy được tổ chức rất ấm cúng nhưng
chỉ gọn gàng trong nội bộ Viện.

Lãnh đạo Viện chủ trì lễ kỷ niệm

Cán bộ công nhân viên của Viện tham dự lễ kỷ niệm.

Một năm qua, tập thể Viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thân ái, cùng chia sẻ trách nhiệm
hoàn thành thật tốt đẹp phận sự cá nhân, đồng thời góp phần đẩy mạnh mọi hoạt động chung
của toàn Viện. Về nghiên cứu, hai cuộc tọa đàm khoa học do Viện chủ trì đã được tổ chức và
hiện tại, cuộc tọa đàm khoa học lần thứ ba cũng đang được ráo riết chuẩn bị. Về nhiệm vụ
thiết kế, đồ họa và thực hiện những hợp đồng với các đơn vị và cá nhân, nhờ nỗ lực của mọi
thành viên, Viện đã tạo được uy tín xã hội ngày càng lớn. Về tiếp đón và giới thiệu sản phẩm
của Viện cho khách, cán bộ của Văn phòng Viện đã thực hiện chu đáo và lịch thiệp. Website
của Viện có lượng người truy cập rất đông.
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Mọi thành công đều phản ánh cố gắng của các thành viên, phản ánh những tình cảm tốt đẹp
của toàn thể cán bộ công nhân viên đối với Viện. Tuy nhiên, trong tất cả những người đáng
khen ngợi, các đơn vị trực thuộc Viện cũng đã nhất trí bình chọn được 4 cá nhận lập nhiều
thành tích xuất sắc nhất. Lãnh đạo Viện đã quyết định trao tặng giấy khen cho những cá nhân
đặc biệt này.

Các cá nhân xuất sắc nhất năm 2019 được lãnh đạo Viện trao tặng giấy khen.

Một phần quan trọng và rất đáng ghi nhớ của lễ kỷ niệm là cắt bánh mừng sinh nhật Viện và
cùng nhau quây quần bên bữa tiệc mặn do các cán bộ rất đảm đang và khéo tay của Viện tự
phân công tiến hành.

Cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ nhất của Viện.

Nhân kỷ niệm một năm ngày nhận quyết định thành lập, Viện Nghiên cứu Trang phục Việt
chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhà khoa học, các cơ quan truyền thông
cùng các đơn vị đã hết lòng ủng hộ Viện với nhiều hình thức khác nhau. Nếu không có được
sự ủng hộ vô tư và quý hóa đó, Viện sẽ rất khó lòng đạt được những thành quả đáng khích lệ
và tạo được ảnh hưởng tốt đẹp trong cộng đồng. Trong năm 2020 và những năm tới, Viện sẽ
tiến hành nhiều hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống và tinh hoa trang phục Việt. Chúng tôi
luôn tin cậy và tha thiết chờ mong sự cổ vũ mạnh mẽ, sự hợp tác đầy hiệu quả và nghệ thuật
tiếp lửa đam mê của xã hội rộng lớn.
2

Tiệc sinh nhật giản dị nhưng rất ấm cúng tổ chức tại trụ sở của Viện.
THẢO TRANG
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