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Paris, ngày 1 tháng 10 năm 2020 

 

        Kính thưa quý Giáo sư, 

        Quý vị thân hữu, 

        Các bạn thân mến, 

 

TIN TỨC CẬP NHẬT ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS. 

 

Hiện nay sự hoang mang do dự của Gia đình Gia Long Thế giới vì đại nạn Covid 19  

và phương tiện thông thương hoàn cầu đều ngưng hoạt động, mọi cơ cấu du lịch 

đều tan biến gây thương tổn nặng nề không tránh được. 

Hội Gia Long Paris xin thông báo hủy bỏ ngày Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ X Paris 

vào 14 và 15 tháng 5 năm 2021. 

Ngày giờ dời lại và nơi tổ chức sẽ xin xác định sau. 

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi tình hình yên lành trở lại, Ban Tổ Chức xin lưu ý Thầy 

Cô và các bạn : 

1) Đặt phòng hôtel Marriott. 

Hiện nay hôtel Marriott Paris 14ème chưa hoàn toàn hoạt động trở lại do đó 

Ban Tổ Chức phải chờ thêm một thời gian nữa để hôtel Marriott ổn định lại 

tình hình, sau đó sẽ xác định ngày giờ chính xác dời lại. 

Gia Long Paris yêu cầu Thầy Cô và các bạn đã đặt phòng nên theo dõi hủy 

bỏ của hôtel trước cuối tháng 12 năm 2020, để tránh trả tiền phòng vào tháng 

giêng năm 2021. 

2) Ghi danh tham dự Đại hội. 

Ban Tổ Chức trù liệu dời đến tháng 5 năm 2022. Do đó các danh sách ghi 

danh tham dự (chưa đóng tiền), Ban Tổ Chức vẫn giữ để tiện việc liên lạc và 

thông báo mọi thay đổi. 

Gia Long Paris sẽ cập nhật tin tức tùy theo diễn biến trên thế giới. 

    3) Các Ban Báo Chí, Văn nghệ và Tiếp tân vẫn tiến hành đều đặn công việc và  

 luôn luôn mong đợi sự đóng góp Đại hội của Thầy Cô và các bạn. 

 Riêng Ban Du lịch, tùy theo ngày giờ dời lại sẽ có thư cập nhật chương trình. 

Mặc dù mọi việc xảy ra bất khả kháng, Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế giới kỳ X 

Paris luôn cố gắng lo hoàn tất trọng trách để Thầy Cô và các bạn hội ngộ an toàn. 

Rất mong Thầy Cô và các bạn ủng hộ trong lúc khó khăn và tham dự đông vui hơn 

sau những biến cố, hoạn nạn xảy ra trên tất cả hoàn cầu. 

 

Kính chúc quý Giáo sư, quý thân hữu, các bạn và gia đình khỏe mạnh an vui. 

Thay mặt Ban Tổ Chức DHGLTG Kỳ X Paris  

Phan thị Thu Thủy, hội trưởng. 

https://dhgltg2021paris.org/

