LÃNH ĐẠO VIỆN TRANG PHỤC VIỆT THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

CUỘC THI MR. & MISS. DSHi VIỆT NAM 2019
Tối ngày 20 tháng 11 năm 2019, cuộc thi Mr. & Mss. Năm 2019 do Trung tâm Đức ngữ DSHi
Việt Nam tổ chức đã tiến hành trọng thể tại CAPELLA PARKVIEW (số 3 đường Đặng Văn Sâm
phường 9 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh). Vượt ra ngoài khuôn khổ thường thấy của một
cuộc thi sắc đẹp và tài năng, đây thực sự là sự kiện lớn, giàu sức quy tụ đông đảo khách tới dự
(trong đó có cả khách nước ngoài). Thạc sĩ, Họa sĩ, Nhà Thiết kế Lê Sĩ Hoàng (người vừa tham gia
chấm thi từ nước ngoài về) nhận xét rằng : quy mô của cuộc thi hoành tráng chẳng kém gì cuộc thi
Hoa hậu Hoàn vũ).

Bam Tổ chức, Ban Giám khảo và thí sinh dự thi cùng chụp hình lưu niệm.

Ban Giám khảo cuộc thi chụp hình lưu niệm
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Kịch bản chương trình được xây dựng rất công phu, đội ngũ cán bộ trực tiếp điều hành thực sự
chuyên nghiệp, không khí chung của cuộc thi vừa rất vui tươi nhưng cũng rất trang nghiêm…đó là
cảm nhận chung của đông đảo khách mới. Trong thành phần Ban Giám khảo cuộc thi này có đầy đủ
lãnh đạo của Viện Trang phục Việt :
- Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần (Viện trưởng)
- Thạc sĩ, Họa sĩ, Nhà Thiết kế Lê Sĩ Hoàng (Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện Trưởng)
- Tiến sĩ Lý Thị Mai : Phó Viện Trưởng.

Viện trưởng và hai Phó Viện trưởng của Viện Trang Phục Việt tham gia Ban Giám Khảo

Không thể nói khác hơn rằng cuộc thi MR. & MISS. DSHi VIỆT NAM 2019 đã thành công rất tốt đẹp
và để lại dư âm ngọt ngào trong lòng những người trực tiếp tham dự cùng những người nhận được
thông tin qua nhiều phương tiện khác nhau.
Viện Trang phục Việt nồng nhiệt chúc mừng và chân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Đức ngữ
DSHi Việt Nam đã tin cậy hợp tác với Viện. Hy vọng trong tương lai, đôi bên sẽ còn có nhiều dịp
hợp tác tốt đẹp và đầy hiệu quả.
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