
Kính gửi: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bình 

Đồng kính gửi: Đại hội VII Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam 

Tôi rất tiếc là hiện nay tình trạng cột sống có vấn đề, đi lại khó khăn và ngồi 
lâu không được. Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội và Đại hội VII là những sự kiện vô 
cùng quan trọng của Hội ta, hơn nữa cũng là cơ hội hiếm có để được gặp lại những 
người bạn tri kỷ từ phương xa về, nay không đến được xin mọi người thấu hiểu cho 
tâm trạng của tôi. 

Dầu sao, tôi cũng đã theo dõi và biết được những nỗ lực rất lớn của Ban trù bị 
Đại hội do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Thường trực, Chánh 
Văn phòng lãnh đạo, đã vượt qua nhiều khó khăn và thực hiện được việc tổ chức cả 
Kỳ họp cuối năm BCH VI, Lễ Kỷ niệm 30 năm và Đại hội VII cùng lúc, với nội dung 
phong phú và thủ tục hợp lệ, được cả Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ 
đồng tình và ủng hộ.  

Tôi biết Văn phòng đã bỏ nhiều công sức để liên lạc mời hết những ủy viên 
BCH cũ trong 6 nhiệm kỳ qua về chung vui, tôi muốn kiến nghị Đoàn Chủ tịch Đại 
hội dành cho 1 phút tưởng niệm những người có công lớn với Hội như Thiếu tướng 
GS. Nguyễn Đình Ngọc, Thiếu tướng TS. Nguyễn Thế Hiển, GS. Nguyễn Đình 
Thông, nguyên Chủ tịch Chi hội CGĐT Nguyễn Xuân Bá, PGS. TS. Hoàng Sước, ... 

Tôi xin cảm ơn TS. Trần Đức Lai, nguyên thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, nguyên ủy viên BCH Trung ương Hội (nhiệm kỳ III), nay trở lại sinh hoạt 
Hội. Cũng như trường hợp các Chủ tịch Đặng Văn Thân và Mai Liêm Trực đã ứng cử 
chức vụ chủ tịch Hội theo sự giới thiệu của Đảng đoàn TC Bưu điện, lần này lãnh 
đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chấp nhận đề nghị của Ban trù bị Đại 
hội VII (Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam) để TS. Trần Đức Lai ứng cử chức vụ Chủ 
tịch Hội. Một lần nữa đây là một biểu hiện của sự quan tâm và tin tưởng đặc 
biệt của bộ quản lý ngành đối với Hội ta. 

Tôi cũng rất biết ơn Chủ tịch Đặng Vũ Minh và các vị lãnh đạo Liên hiệp 
hội đã có sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ tận tình cho việc chuẩn bị Đại hội VII. 

Tôi rất cảm động khi biết tin các vị nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Mai 
Liêm Trực, Phan Anh, Đỗ Trung Tá, và hội viên đặc biệt GS. Huỳnh Hữu Tuệ đã về 
dự lễ kỷ niệm và Đại hội VII. 

Tôi tin tưởng Đại hội sẽ là một Đại hội đầy tính sáng tạo, tình thân ái và ý 
thức xây dựng, bầu ra một Ban Chấp hành vững mạnh đoàn kết quanh sự lãnh 
đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch mới.  

Chúc Đại hội Đại Thành công! 

Nguyễn Văn Ngọ. 


