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Mến chào anh Hóa

Trung xin lỗi anh  ,vì đã không có cơ hội trả lời thư anh. Như anh đã
biết là Trung đi nghĩ hè ở nước ngoài,nay mới về.

Lâu lắm anh em mình không gặp.Sao,anh chị và các cháu có khỏe không và
Hè năm nay anh chị có dự định đi hè ở đâu không?.

Trung cám ơn sự chúc mừng của anh.Chắc anh nhớ năm rồi,em đã từ chối
không ra ứng cử,nhưng đã hứa rằng kỳ tới sẽ đóng góp cho CĐ.Ai ngờ kỳ
sau đã đến sớm như vậy.

Trung cũng biết anh là Trưởng ban UBXDTĐ,và tạm trả lời anh là hy vọng
anh vẫn tiếp tục giữ vai trò ấy.Nhưng việc anh có nằm trong BCH hay
không thì để Trung bàn với Tân BCH trong buổi họp đầu tiên sắp tới.Vì
theo biên bản ngày Bầu Cử 10.06.2012, thì cựu BCH đã tuyên bố rút
lui,ngoại trừ Cô Hà Ngọc Anh,còn anh thì vắng mặt và hôm đó không có
ai cho biết là anh có muốn tiếp tục trong BCH hay không.Vậy chiếu theo
Biên Bản ngày bầu cử 10.06.2012,thì anh không còn là thành viên trong
Tân BCH.

Tạm thời thì Trung không có dự định vào UBXDTĐ vì thấy rằng HNVTN còn
nhiều việc phải ổn định,hơn nữa UBXDTĐ nằm dưới sự giám sát và chỉ
định của HNVTN,nên Trung thấy không cần thiết vào UB.

Khi nào Tân BCH ổn định xong,thì BCHNVTN và UBXDTĐ sẽ có một cuộc họp mặt.

Mến chào anh,

Trần Trung

2012/6/19 Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com>:
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