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Hoàng Sa

Trường Sa



Tạo dự ý tưởng & xúc tiến hợp tác

Các diễn giả và sự kiện đều mang tính khách quan để 
khan thính giả quan tâm đến tình hình đất nước có 
thể tạo ra những ý tưởng mới.

Động cơ kích động

Sự kiện này hy vọng sẽ tạo được nguồn cảm hứng và 
động lực thúc đẩy hành động trong tình trạng hiện 
nay. Trong một căn phòng với những người cùng ý 
tưởng, thật khó lòng về nhà và tự hỏi bạn có thể làm gì 
khác.

Xây dựng mối quan hệ và kết nối

Đây là sự kiện để các cá nhân và đoàn thể cùng mối quan 
tâm về tổ quốc Việt nam có dịp kết nối và trao đổi ý tưởng 
lẫn nhau trong một môi trường có tính cách xã giao và học 
hỏi, tạo cơ hội dễ dàng và thân thiện để người tham dự có 
thể bàn thảo xây dựng và duy trì các mối quan hệ thích 
ứng cho các hợp tác trong tương lai.

Cập nhật xu hướng và quan điểm

Một căn phòng với một số đông cùng chung chí hướng sẽ 
giúp các cá nhân và đoàn thể nắm bắt các xu hướng, biến 
chuyển trong các lãnh vực quan tâm.

CHƯƠNG TRÌNH 

11:00 AM Tiếp Tân & Ghi Danh

12:00 PM Chào cờ & Diễn Văn Khai Mạc

12:30 PM             Sử gia Trần Gia Phụng, Hiểm Họa Mất Nước 

Những Cấu Kết Bí Mật trong Hội Nghị Thành Đô 1990

1:05 PM  Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Hiểm Họa Môi Trường 

Sông Cửu Long

1:40 PM Giải lao & Văn Nghệ  (Mai Thanh Sơn & Thế Sơn )

2:00 PM Nhà văn Trần Trung Đạo, Tiền Đề Cho Một Giải Pháp Cứu Nước

2:35 PM Vấn đáp cùng diễn giả.

4:05 PM Giới thiệu tác phẩm VietToon 

Nghệ Thuật & Lòng Yêu Nước.

4:20 PM Chương trình Văn Nghệ 

Thế Sơn và Mai Thanh Sơn.

5:30 PM Ăn tối




