Việt kiều tại Pháp hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
Thứ hai, 30 Tháng 8 2010 14:40

Cùng với trong nước, bà con kiều bào Việt tại Pháp cũng đã và đang tích cực tổ chức nhiều
hoạt động tại nhiều địa phương ở Perpignan, Clermont Ferrand, Poitiers… Theo kế hoạch, từ
nay tới Đại lẽ, bà con Kiều bào tại Pháp sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nữa ở Paris,
Lyon, Toulouse, Marseille...

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài vui mừng và đánh giá cao các hoạt động của cộng đồng
người Việt tại Pháp trong các hoạt động hướng về quê hương, hướng về Thăng Long - Hà Nội.
Đại sứ Lê Kinh Tài cho biết: “Trong thời gian qua, bà con Việt Kiều tại Pháp đã có nhiều hoạt
động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ngoài việc cho xuất bản một
cuốn sách “99 năm – một chặng đường”, kiều bào đã tổ chức ở tất cả các địa phương, những
nơi có cộng đồng người Việt, bà con đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng
Long”.

Hội người Việt Nam tại Pháp sẽ cùng tham gia tổ chức buổi lễ kỷ niệm trọng thể 1000 năm
Thăng Long – Hà Nội vào ngày 24/9 tại trụ sở UNESCO ở Paris. Bên cạnh đó, các hội đoàn
khác có liên quan tới Việt Nam cũng đều mời các bạn Pháp cùng tham gia tổ chức kỷ niệm sự
kiện 1000 năm này.

Hội còn phối hợp với Trung tâm thông tin tư liệu về Việt Nam tại Pháp (CID) - do nhà sử học
Alain Ruscio là Chủ tịch - và Hội hữu nghị Pháp - Việt tổ chức buổi giới thiệu và triển lãm về
Thăng Long – Hà Nội. Nhân dịp diễn ra Hội báo nhân đạo vào đầu tháng 9 tới, Hội người Việt
Nam tại Pháp cũng có gian hàng giới thiệu về Hà Nội./.
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