
----- Videresendt melding ---- 

Fra: Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com> 

Til: Trung Tran <trung@tran.no>  

Sendt: Tirsdag, 5. februar 2013 20.19 

Emne: Thu moi di hop UBXDTD 

 

Anh Trung mến. 

  

UB đã nhận đc email từ anh. 

UBXDTD sẽ liên lạc riêng với các vị anh nêu tên và email. 

  

Trong tinh thần của buổi họp ngày 19 tháng 01 UBXDTD mời anh đến họp ngày 14 tháng 02. Chúng ta 

cùng đồng ý cách hợp tác thích hạp nhất cho hai bên và bàn về các vấn đề liên quan đến TD. 

  

Thời gian: ngày 14 tháng 2, 18 giờ đến 20 giờ. 

Địa điểm : Cargo linea AS, Gamle Leirdalsvei 12, 1081 Oslo (gần Ikea lager, Furuset). 

  

Kính mời 

  

DHoa 

TM UBXDTD 

 

 

----- Videresendt melding ---- 

Fra: Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com> 

Til: Trung Tran <trung@tran.no>  

Sendt: Torsdag, 7. februar 2013 10.40 

Emne: Gap Tran Trung 

 

Anh Trung mến. 

  

Để sự hợp tác của chúng ta có kết quả tốt,  tôi muốn gặp anh trong tình huynh đệ để tâm sự và trao đổi ý 

kiến. 

Trước đây tôi đã mời anh xuống Tønsberg, nhưng anh đi không được.  Vậy tôi lên Oslo gặp anh nhe ? 

  

Tôi mời anh đi ăn middag, hoạc uống cafe, tngày 11, 12 hoạc 13 ( nếu ngày 13 thì sau 19 giờ) tháng 02. Sau 

giờ làm việc tôi sẽ lái xe thẳng đến Oslo. 

Có tiện cho anh không ? Mình hẹn nhau tại 1 quán nào đó. 

  

Hy vọng anh thu xếp được. 

  

Mến 

Duc Hoa 

91629657 

 

----- Videresendt melding ---- 

Fra: Duc Hoa Nguyen <duc.hoa.nguyen@gmail.com> 

Til: ub-noibo@takknorge.no  

Sendt: Søndag, 10. februar 2013 21.22 

Emne: Tin ngày 10 tháng 2 

 

Kính quý vị. 

  

1) Anh Trung đã trả lời không tới họp được : xin xem phần trả lời email của anh Trung: 



  

Thân gởi anh Hóa, 

Cám ơn anh đã có nhã ý mời Trung đến tham dự buổi họp của UBXDTĐ vào ngày 14 tháng 2 sắp tới đây. 

Rất tiếc là ngày đó Trung mắc trực ở bệnh viện, nên không thể đến được. Nếu có những buổi họp trong 

tương lai, mong anh cho biết sớm để Trung sắp xếp và đến họp với UB. 

Sau buổi họp, mong anh thông báo và chuyển cho Trung biên bản của buổi họp để có thể theo giỏi công việc 

và góp ý. Cám ơn anh. 

Thân kính, 

Trần Trung 

  

2) Ngày mai, tức ngày 11 tháng 02 tôi sẽ gặp Tran Trung tại Oslo. Hy vọng là 1 phát triển tốt cho chương 

trình xây tượng đài. 

  

  

Kính 

DHoa 


