HAI PHÓ VIỆN TRƯỞNG CỦA VIỆN TRANG PHỤC VIỆT
ĐƯỢC MỜI THAM GIA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ TRAO GIẢI CHO

GALA TÔN VINH PHỤ NỮ QUYỀN NĂNG
Sau một thời gian chuẩn bị công phu và nghiêm túc, tối ngày 03 tháng 10 năm 2019, chương trình
Gala Tôn vinh Phụ nữ Quyền năng (lần thứ hai) đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Quân đội
(thành phố Hồ Chí Minh). Hàng trăm phụ nữ (kể cả những người từng được trao giải lần thứ nhất)
đã tề tựu. Nhà hát Quân đội chừng như tỏa sáng hơn bởi sự xuất hiện của đông đảo những người
phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu tài năng. Với lòng tự tin mãnh liệt, bản lĩnh cao cường, tinh thần
năng động và đặc biệt là ý chí sáng tạo giàu chất nhân văn, chính họ đã thực sự góp phần to lớn vào
quá trình không ngừng đổi mới và đi lên của đất nước.

Chương trình trình diễn áo dài thuộc phần khai mạc của đêm Gala

Những người phụ nữ được tôn vinh
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Trước đó, Ban Tổ chức đã trân trọng kính mời một số chuyên gia giàu tuy tín và có ảnh hưởng
xã hội lớn tham gia Hội đồng Thẩm định. Viện Trang phục Việt vinh dự có hai chuyên gia được làm
thành viên của Hội đồng Thẩm định, gồm Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng là Thạc sĩ
Họa sĩ, Nhà Thiết kế Lê Sĩ Hoàng và Tiến sĩ Lý Thị Mai, Phó Viện trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt
Thạc sĩ, Họa sĩ, Nhà Thết kế Lê Sĩ Hoàng công bố danh tính Phụ nữ được trao giải đầu tiên

Tiến sĩ Lý Thị Mai – Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt và Tiến sĩ nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ
Thang Văn Phúc cùng trao giải trong đêm Gala Tôn vinh Phụ nữ Quyền năng.

Vượt ra ngoải khuôn khổ bình thường của một đêm Gala, chương trình này có ảnh hưởng to lớn
đối với cộng đồng, khích lệ mạnh mẽ quyết tâm làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và
văn minh. Xin nồng nhiệt hoan nghênh và cảm ơn Ban Tổ chức.
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