
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM 

HỌ TẠ VIỆT NAM 

                   THƯ CHÚC MỪNG 

NGÁY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8 THÁNG 3  

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Các Bà, Các mẹ, các Chị em Phụ Nữ trong cộng đồng họ Tạ Việt Nam. 

Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, thay mặt Thượng 

Trực Hội Đồng Họ Tạ Việt Nam, cũng như toàn thể Nam giới trong cộng đồng Họ Tạ Việt Nam, 

Tôi xin trân trọng gửi tình cảm thân thương quý trọng cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc 

Các Bà, Các mẹ, các Chị em luôn luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và thành 

công trong cuộc sống. 

Kính thưa, Các Bà, Các mẹ, cùng các Chị em!  

Từ thực tế lịch sử, phụ nữ Việt Nam có bản chất kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động, 

sáng tạo, thông minh. Phụ nữ Việt Nam là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ 

gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc. Họ là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, 

trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Trong công cuộc xây dựng 

đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 

Ngày nay, hoà trung với sự phát triển của Phụ Nữ tiến bộ trên toàn thế giới và Phụ Nữ Việt 

Nam, Phụ Nữ Họ Tạ của chúng ta cũng đã đang thể hiện được sự quan trọng của mình trong tiến 

trình lịch sử góp phần làm lên một Việt Nam độc lập, tự do, ấn no và hạnh phúc. Người Phụ Nữ 

trong cộng đồng Họ Tạ Việt Nam hôm nay không ngừng giỏi trên lĩnh vực chính trị, văn hóa, 

khoa học kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà còn đảm đang trong việc xây dựng tổ ấm, 

luôn chịu thương, chịu khó vun vén hạnh phúc gia đình, là chỗ dựa vững trắc để chồng, con yên 

tâm học tập, công tác. Đây là nhân tố quan trọng hỗ trợ, thúc đẩy mọi hoạt động trong công tác 

xây dựng dòng Họ, bảo tồn các tinh hoa truyền thống và các giá trị lịch sử của Tổ tiên Họ Tạ 

truyền lại. 

Nhân dịp này, thay mặt Thường Trực Họ Tạ Việt Nam, Tôi trân trọng gửi lời chúc mừng tốt 

đẹp nhất và lời cảm ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn cho gia đình, dòng Họ và xã hội của 

Các Bà, Các mẹ, các Chị em Phụ Nữ chúng ta. Chúc quý vị luôn phát huy truyền thống tốt đẹp 

của dòng Họ, khắc phục mọi khó khăn để nâng cao tri thức, phấn đấu vươn lên tầm cao mới của 

thời đại.  

Một lần nữa, chúc Các Bà, Các mẹ, các Chị em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và 

yêu đời, chúc cho mọi người nhận được thật nhiều tình cảm cũng như những món quà ý nghĩa từ 

những người thân yêu. 

Chào thân ái ! 

                                     Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2022 

     TM. HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM 

      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

        
                Tạ Duy Bình 

 

 

 


