HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2015

HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƯƠNG NK : 2014-2019
Kính gửi: -Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phương Nam - TP.HCM.
Được sự quan tâm, hướng dẫn của Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, Hội đồng Dòng họ Vũ
-Võ tỉnh Bình Dương đã hoạt động đạt được một số kết quả, như sau:
1.Về công tác tổ chức:
-BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2014-2019 đã được HĐDH Vũ -Võ Việt Nam
chuẩn y thành lập. Về tổ chức nhân sự HĐDH Vũ-Võ Bình Dương, gồm có: Chủ tịch danh dự, Ban cố
vấn, 11 thành viên trong Ban Thường Vụ (01 Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch) và các Ban giúp việc cho
HĐDH, gồm:
+ Ban Tài chính có 04 thành viên;
+ Ban Tổ chức Phát triển có 05 thành viên;
+ Ban Kiểm soát có 04 thành viên;
+ Ban Văn phòng có 04 thành viên.
-Đại hội cũng thông qua Quy ước của Dòng họ để làm cơ sở triển khai các hoạt động của Dòng
họ trên địa bàn.
-BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị các điều kiện để thành lập Câu lạc bộ
Doanh nghiệp Vũ-Võ tỉnh Bình Dương. Dự kiến ra mắt trong năm 2015.
2.Công tác tuyên truyền:
-HĐDH đã lập Website www.hovuvobd.vn để đăng tải các thông tin cho bà con gần xa hiểu và
nắm bắt được hoạt động của Dòng họ tại tỉnh Bình Dương nói riêng và về lịch sử cũng như hoạt động
của Dòng họ Vũ-Võ trên cả nước nói chung.
-Đăng tải logo Dòng họ trên Báo điện tử của Báo Bình Dương nhằm tăng cường tuyên truyền và
nhắc nhớ về Dòng họ Vũ-Võ.
3.Công tác phát triển dòng họ:
-Đến thời điểm này, đã thành lập BCH lâm thời HĐDH Vũ-Võ Thị xã Dĩ An và BCH lâm thời
HĐDH Vũ-Võ huyện Phú Giáo.
4.Công tác huy động tài chính:
-Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bình Dương đã nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của bà con, cũng
như các mạnh thường quân trong và ngoài họ về tài lực và vật lực, phương tiện cũng như địa điểm tổ
chức các sự kiện quan trọng của dòng họ. Góp phần làm nên những thành công, như: Đại hội Đại biểu
HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương lần thứ I, Lễ Tổng kết năm 2014,…
-Công tác tài chính làm tốt đã đảm bảo cho các hoạt động, như: Chăm lo khuyến học- khuyến
tài, từ thiện, …và kinh phí cho hoạt động chuẩn bị xây dựng nhà thờ Họ tại Bình Dương (như kinh phí
thiết kế, nghiên cứu xây dựng,…).
-Định mức chi tiêu cho các hoạt động nhằm minh bạch và đảm bảo sử dụng tiền đóng góp đúng
mục đích. Trong 6 tháng đầu năm đã vận động quyên góp Quỹ hội được hơn 291 triệu đồng.
5.Công tác đối ngoại:

-Tổ chức gặp gỡ giao lưu với HĐDH và CLB Doanh nhân các tỉnh bạn, để học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm trong công việc hoạt động của HĐDH.
-Đại diện BCH HĐDH tham dự: Lễ giỗ, kỷ niệm ngày sinh của Thủy Tổ và giỗ Thân Mẫu Thủy
Tổ ở “Từ đường Dòng họ Vũ-Võ phương Nam”, tại Khu 13, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai; Dự
họp BCH mở rộng thứ 7, ngày 02/8/2015, do HĐDH Vũ-Võ Phương Nam tổ chức; Dự lễ giỗ Thiên Hộ
Võ Duy Dương, tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Tham dự Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ- Võ tỉnh
Quảng Bình; Họp mặt kỷ niệm 01 năm thành lập của HĐDH Vũ – Võ tỉnh Đồng Nai; Đại hội Đại biểu
HĐDH Vũ-Võ tỉnh Khánh Hòa.
6.Công tác khuyến học-khuyến tài, khen thưởng, từ thiện, hiếu hỉ:
-Trong buổi lễ tổng kết năm 2014, ngày 10/02/2015, HĐDH đã khen thưởng cho các học sinh
trong dòng họ học giỏi và đỗ đạt cao, các học sinh nghèo vượt khó với 36 phần quà; Tài trợ cho 10 gia
đình trong họ và họ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
-Trong dịp Xuân 2015 đã ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương 20 suất quà.
-Kịp thời đề xuất với Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ Việt Nam khen tặng các cá nhân, mạnh thường
quân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Dòng họ trong tỉnh.
-Quan tâm thăm hỏi và động viên kịp thời các bà con trong Dòng họ khi hũu sự.
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