
 

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 
625A La Thành, Ba Đình Hà Nội.Tel: 04 3831473;Fax:0438314735 
Email: tonghoixdvn@yahoo.com.vn;Website:tonghoixaydungvn.org 

Số:….. /THXDVN 
Về việc cấp, đổi thẻ 

Hội viên 

Hà Nội, ngày  19  tháng 9 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 
     
     Kính gửi:  - Hội Xây dựng các Tỉnh, Thành phố 

     - Hội Chuyên ngành, Hội viên tập thể 

                       - Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm trực thuộc Tổng hội   

     - Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội 

 

Trong 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng hội xây dựng Việt Nam đã 
có nhiều đợt cấp thẻ Hội viên, tuy nhiên qua kiểm tra xem xét Đoàn Chủ tịch nhận 
thấy  hình thức cũng như nội dung của thẻ hội viên qua từng thời kỳ có nhiều thay 
đổi và không còn phù hợp với yêu cầu hiện nay.  

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng hội xây dựng Việt Nam và tiến tới 
Đại Hội lần thứ VIII, Đoàn Chủ tịch Tổng Hội quyết định cấp lại thẻ Hội viên cho 
các Hội viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam.  

 Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 
các Hội Xây dựng Tỉnh, Thành phố, các Hội Chuyên ngành, các Hội viên tập thể 
lập danh sách hội viên (theo mẫu) kèm theo ảnh cỡ 2x3 cm gửi qua đường công 
văn hoặc qua email về Văn phòng Tổng Hội xây dựng Việt Nam trước ngày 
30/12/2016. (Do thẻ hội viên lần này là loại thẻ Plastic in chữ nổi họ và tên hội 
viên trực tiếp lên thẻ). 

 Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Tổng Hội XDVN: Tel: 0438314733; 
Mobil: 0904106759; Email:tonghoixdvn@yahoo.com.vn 

Trân trọng ! 

 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VP 

  

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH  

 Trần Ngọc Hùng  

mailto:tonghoixdvn@yahoo.com.vn


 

DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CẤP THẺ 

HỘI XÂY DỰNG……….…………………………………………………. 

 

Thứ tự Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Đơn vị công tác  
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3     

     

 

………., Ngày…..Tháng…….năm 2016 

CHỦ TỊCH  

( Ký và ghi rõ Họ tên) 
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