CÁO PHÓ
Hội Người Việt Nam tại CH Séc,
Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CH Séc,
Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc,
và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông KS. TRƯƠNG THANH TÙNG
pháp danh KHÁNH SƠN
sinh ngày 15 tháng 3 năm 1965
- nguyên Phó Chủ tịch TƯ Hội Người Việt Nam tại CH Séc
- nguyên Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CH Séc
vì bạo bệnh đã đột ngột qua đời lúc 2h45 ( giờ Praha ) ngày 25.10.2020,
(tức ngày 9/9 năm Canh Tý) tại bệnh viện VFN Praha 2.
Hưởng dương 56 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành lúc 9 giờ ngày 29.10.2020
tại Nhà Tang Lễ Praha 10 - Krematorium Strašnice
địa chỉ: Vinohradská 214, 100 00 Praha 10 - Strašnice
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
9h00 - 9h30 : Lễ cầu siêu
9h30 – 11h00 : Lễ chính thức
Ban Lễ tang:
1. TS. Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch HNVN tại CH Séc, Trưởng Ban Lễ Tang, tel.: 602 882 442
2. Ông Phạm Thành Long Chủ tịch HDN VN tại CH Séc, Phó Trưởng Ban Lễ Tang, tel.: 608237777
3. TS. Nguyễn Trung Hà, tel.: 608 022 418
4. TS. Phan Đạo, tel. 602 748 135
5. Ông Nguyễn Hồng Phong, em rể, tel. 602 787 584.
Tang gia:
Bà quả phụ:
Em gái:
Em gái:
Em rể :

Lê Khánh Nga
Trương Thanh Thủy
Trương Thanh Thúy
Nguyễn Hồng Phong

Đồng kính báo.

Trưởng nam: Trương Lê Minh
Thứ nữ: Trương Lê Lam Khanh
Thứ nữ: Trương Lê Lam Khuê

LỜI TRI ÂN
Tang gia vô cùng biết ơn quý bạn bè thân hữu xa gần đã không quản bệnh dịch đang
diễn biến nghiêm trọng, CH Séc đang trong tình trạng khẩn cấp, để tới tiễn đưa
Chồng, Cha của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhưng chúng tôi cũng mong quý vị hãy vì sức khỏe của chính bản thân và gia đình
xin giữ khoảng cách an toàn 2 m với những người khác để tránh lây nhiễm Covid;
cũng là tuân thủ theo quy định về các biện pháp chống dịch mà Chính phủ CH Séc
đang áp dụng.
Tang gia có chuẩn bị sẵn cho quý vị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, găng tay
tại cửa vào.
Gia đình của người quá cố sẽ phải giữ khoảng cách 2 m, nên sẽ chỉ có thể vái tạ đáp
lễ quý vị từ xa. Và trong thời gian này “tình trạng khẩn cấp”, theo quy định của
Chính phủ, Nhà tang lễ cũng chỉ cho phép số lượng giới hạn người có mặt đồng thời
ở Hội trường chính, nhưng không hạn chế số người đến viếng; vì vậy xin quý vị hãy
đăng ký với người đón khách ở cửa để được sắp xếp vào Lễ đường theo từng người /
nhóm một.
Rất mong quý vị thông cảm và lượng thứ cho sự sắp xếp này của chúng tôi.
Xin gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc nhất từ Ban Lễ tang và gia đình.

