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THƯ MỜI 
(Tham dự họp báo Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức 2018) 

 

Kính gửi………………. 

Nhằm tiếp nối sự thành công và giá trị to lớn đã đạt được từ các kỳ hội trại trong những năm 

vừa qua, Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiViDuc), kết hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại 

Hannover (VSH) tổ chức Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam 2018 với tên gọi Hannover Wild 

and Fire Sommer Camp 2018 tại Hanover. Đây là dịp hiếm có để các bạn sinh viên, thanh niên có 

cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao, qua đó 

góp phần thúc đẩy sự đoàn kết và phát triển mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên và thanh niên Việt 

Nam ở Đức nói riêng và cộng đồng người Việt ở Đức nói chung. 

 
Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức trân trọng kính mời quí vị đến tham dự buổi Họp báo 

để công bố nội dung và chương trình của Hannover Wild and Fire Sommer Camp 2018.  
 
▪ Địa điểm: Hauptgebäude, Leibniz Universität Hannover 
▪ Thời gian: 12h00 - 14h00, thứ bảy, ngày 12.05.2018 

 

Sự hiện diện của Quý vị là niềm vinh dự của chúng tôi.  

 
Thông tin về chương trình, xin Quý vị vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch 

Hiệp hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, SĐT 017621617131 hoặc ông Phan 

Trung Thành Nhân, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hanover, SĐT 01715840681. 
 

Xin chân thành cảm ơn !  

  

 

Berlin, ngày 08 tháng 05 năm 2018 

TM. Hội SVVN tại CHLB Đức 

Chủ tịch 

 

 

 

 

Dr. Nguyễn Việt Anh 
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Chương trình họp báo Hannover Wild and Fire Sommer Camp 2018 

(Hauptgebäude, Leibniz Universität Hannover) 

 

11:30–12:00:  Tiếp đón đại biểu và khách mời 

12:00–12:15:  Khai mạc chương trình 

12:15–13:15:  Trình bày kế hoạch hội trại 

13:15–13:30:  Phát biểu khai mạc của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức 

13:30–14:00:  Thảo luận với các đại biểu và khách mời 

Từ 14:00:   Bế mạc 

 

 

 

 

Các nội dung chính của Hội trại Hannover Wild and Fire Sommer Camp 2018 

(24.08 - 26.08.2018) 

▪ Cuộc thi tài năng Sivita Online, Gala Sivita 

▪ Đại hội SiViDuc 2018 

▪ Các giải thể thao (cầu lông, bóng đá) 

▪ Hội thảo trao đổi kinh nghiệm (Nghiên cứu và làm việc tại Đức) 

▪ Chương trình giao lưu và lửa trại 

▪ Hoạt động ngoài trời 

 

 

 

 

 

 

 

 


