
Hà Nội ngày 13/08/2019. 

 

Vs Trần Nguyên Đạo, 

Vs Phạm Quang Long. 

 

 

Chúng tôi rất tiếc xin thông báo cùng toàn thể quí Thân hữu, Võ sư và Môn sinh 

Vovinam-Việt Võ Đạo các cấp. 

 

Chương trình lễ kỷ niệm 80 năm ngày biểu diễn đầu tiên của Môn phái Vovinam-

VVĐ tại nhà Hát Lớn Hà Nội, ngày 23/08/2019, sẽ không thực hiện được và phải hủy bỏ. 

 

Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các thủ tục và thông báo đến các cơ quan, trong 

cũng như ngoài nước : 
 

- Nhà Hát Lớn HN từ tháng 11/2018 và đã ký hợp đồng theo mọi thủ tục đã qui định. 

- Thông báo đến các Liên đoàn quốc gia trên thế giới và đã nhận được sự ủng hộ của 

các cơ quan chính quyền của họ. 

- Nhận được sự ủng hộ của Đại xứ quán VN tại Pháp và Đại sứ quán đã gửi công điện 

về VN thông báo chính thức. 

- Thông báo và nhận được sự ủng hộ của các cơ quan và hội đoàn VN sau đây : 

- Tổng cục TDTT Việt Nam, 

- Ủy Ban Olympic VN, 

- Sở VH và TT Hà Nội, 

- Liên đoàn Vovinam Việt Nam, 

- Liên đoàn Thế giới Võ Cổ Truyền, 

- Liên đoàn Võ Thuật Cổ Truyền VN. 

 

Nhưng đến ngày 05/08/2019, Ban quản lý nhà Hát Lớn HN, thông báo cho chúng tôi 

biết rằng, họ nhận được chỉ đạo của Tổng Bí Thư, kiêm Chủ Tịch Nước về việc tổ chức 

chương trình kỷ niệm 50 năm (1969-2019) ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vào chiều tối ngày 23/08/2019, tại nhà Hát Lớn Hà Nội, cùng ngày mà chúng tôi đã dự định. 

 

Ngay lập tức chúng tôi đã điều đình đổì ngày, nhưng rất tiếc các ngày khác đều không 

còn chỗ nên chúng tôi đã đề nghị vẫn giữ ngày 23/08/2019 và đổi vào buổi sáng. Nhưng rất 

tiếc, sau đó phải làm lại giấy phép từ đầu vì có sự hiện diện của các phái đoàn quốc tế. 

 

Kính thưa quí vị, 

 

Vì thời gian tổ chức có giới hạn : thiệp mời, kịch bản, chương trình biểu diễn, đón tiếp 

các Đại xứ quán, các quan khách, diễn văn, trang trí nhà Hát Lớn, bích chương… nên Ban tổ 

chức không thể xoay sở kịp. Chính vì thế chúng tôi quyết định hủy bỏ buổi lễ này, thay vì tiếp 

tục trong hỗn độn hoặc tổ chức thiếu chu đáo. 

 

Chúng tôi thành thật cáo lỗi và nhận trách nhiệm, mặc dù những lý do khách quan trên 

đứng ngoài mọi dự kiến. 

 

Hà Nội ngày 13/08/2019. 
 

Vs Trần Nguyên Đạo. 

Vs Võ Thành Long. 


