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Phuå nûä7ngaây

2. Ngûúâi dên àoán chaâo Nûä Cöng tûúác xûá Cornwall vaâ Thên
vûúng xûá Wales khi hoå àïën tham gia lïî àùåt voâng hoa taåi àaâi
tûúãng niïåm chiïën tranh nuái Roskill úã Auckland, New Zealand,
vaâo ngaây thûá hai cuãa chuyïën thùm hoaâng gia túái New Zealand. NHÊÅT LINH (Töíng húåp)

1.
Taác phêím
nghïå thuêåt
mang tïn
“Lùng kñnh
sùæc maâu” úã
möåt cöng
viïn taåi
thaânh phöë
Usak, Thöí
Nhô Kyâ.

4. Caác sinh viïn trong möåt cuöåc biïíu tònh
chöëng chuã nghôa thûúång tön da trùæng úã
trûúâng Àaåi hoåc Syracuse, New York, Myä.

5. Mêîu tuái xaách êën tûúång cuãa nûä diïîn viïn
Juana Acosta trong “GQ Men of the Year
Awards” - möåt sûå kiïån thûúâng niïn vinh danh
nhûäng ngûúâi coá gu ùn mùåc thúâi thûúång vaâ coá
cöng àõnh hûúáng vùn hoáa thïë giúái - àûúåc töí
chûác úã thaânh phöë Madrid, Têy Ban Nha.3. Taác phêím “Baân tiïåc Ba-röëc” vúái töm huâm,

thiïn nga, chim trô vaâ chim cöng trong buöíi triïín
laäm mang tïn “Feast and Fast: Nghïå thuêåt cuãa
ÊÍm thûåc Chêu Êu àêìu thïë kyã 16 - cuöëi thïë kyã 18”
taåi Baão taâng Fitzwilliam úã thaânh phöë Cambridge,
Anh quöëc.

7. Cö gaái
tham gia
cuöåc thi laâm
toác trong giaãi
vö àõch kyä
nùng nghïì
Abilympics
daânh cho
ngûúâi khuyïët
têåt úã Moscow, Nga.

6. Nûä ca sô Sophie Hawley-Weld cuâng ngûúâi
hêm möå trong lïî höåi êm nhaåc Corona Capital úã
Mexico City, Mexico.

Tiïëp nöëi thaânh cöng cuãa
Ngaây höåi Mottainai
“Trung thu Trao yïu

thûúng - Nhêån haånh phuác”
vûâa diïîn ra taåi TPHCM, Baáo
PNVN àang chuêín bõ cho
Ngaây höåi Mottainai 2019 taåi
Haâ Nöåi vúái chuã àïì “Giaáng
sinh  Trao yïu thûúng,
Nhêån haånh phuác”, seä diïîn
ra vaâo ngaây 8/12/2019 úã
Vûúân hoa Lyá Thaái Töí vaâ phöë
ài böå quanh höì Hoaân Kiïëm. 

Ngoaâi caác hoaåt àöång tûúng
tûå taåi Ngaây höåi úã TPHCM, dûå
kiïën Ngaây höåi taåi Haâ Nöåi seä
coá nhiïìu nöåi dung hêëp dêîn,
múái laå nhû: Diïîu haânh vò an
toaân giao thöng vúái sûå tham
gia cuãa caác öng giaâ Noel,
caác em nhoã vaâ nhûäng ngûúâi
khuyïët têåt do tai naån giao
thöng; Cuöåc thi chaåy
Mottainai Run; Höåi chúå Saãn
phêím höìng; Trònh diïîn -
giao lûu vùn hoáa Viïåt - Nhêåt;
Àêëu giaá caác vêåt phêím àïí
gêy quyä trúå giuáp caác em nhoã
laâ naån nhên tai naån giao

thöng, treã em khoá khùn...
Ngoaâi ra, dûå kiïën seä coá

thïm haâng chuåc ngaân ngûúâi
tûúng taác qua Internet trong
muâa thûá 7 cuãa Chûúng trònh
quyïn goáp àöì àaä qua sûã
duång vò muåc tiïu nhên àaåo
lúán nhêët Viïåt Nam naây. Caác
kïnh trûåc tuyïën quyïn
goáp/àêëu giaá àöì Mottainai seä
tiïëp tuåc àûúåc thûåc hiïån àïën
hïët thaáng 12/2019.

Chia sẻ yêu thương cùng Mottainai 

“ Trao yêu thương - 
Nhận hạnh phúc” 2019

Múâi baån truy cêåp fanpage
https://www.facebook.com/baophunuvn/ 

vaâ Kïnh YouTube cuãa Baáo PNVN àïí àoán xem:  
Livestream àêëu giaá caác saãn phêím àïí gêy quyä 

Mottainai (11h00 thûá 6 haâng tuêìn). 

CAÁCH THAM GIA MOTTAINAI 2019

- Giúái thiïåu caác trûúâng
húåp treã em bõ aãnh hûúãng
búãi tai naån giao thöng coá
hoaân caãnh khoá khùn;

- Höî trúå hoåc böíng, vêåt
phêím, àöì àaä qua sûã duång;

- Àoáng goáp quêìy haâng tûâ
thiïån;

- Tham ra chaåy Mottainai
Run (xem Quy chïë cuöåc thi
vaâ mêîu àùng kyá taåi
phunuvietnam.vn/mottainai)

- Chia seã Fanpage;
- Laâm tònh nguyïån viïn.

Mời bạn đặt mua các ấn phẩm
báo Tết PNVN 
Xuân Canh Tý 2020

Chào mừng xuân
mới Canh Tý 2020,
Báo PNVN sẽ cho ra
mắt các ấn phẩm
Xuân đặc sắc gồm
những bài viết, chuyên
mục hấp dẫn được
thiết kế trang nhã, bắt
mắt, với mong muốn

góp phần nâng cao
kiến thức và giá trị
tinh thần. Các ấn
phẩm Xuân Canh Tý
2020 của Báo PNVN
sẽ là món quà ý nghĩa
thiết thực với mỗi gia
đình Việt khi Tết đến
Xuân về.




