Sáng nay 19/6/2013, nhân chuyn công tác n thành ph à Nng, anh Trn Thng – Vit kiu M, Ch tch Vin Vn hóa –
Giáo dc Vit Nam ti M, ã n tr s UBND huyn Hoàng Sa và thm hi, trao i công vic vi Ch tch UBND huyn Hoàng Sa ng Công
Ng.

Anh Trn Thng bày t vui mng khi hin din ti ây và trao i trc tip vi nhng ngi có trách nhim ca UBND huyn Hoàng Sa,
ni mà c duyên ã làm cho nhng hành ng chung tay vì t nc gp nhau dù cách xa na vòng trái t. Anh cho bit, là mt ngi làm vic
trong lnh vc k thut ch to ng c máy bay, anh cha h nghiên cu v vn lch s, pháp lý hay tranh chp ch quyn nhng trn tr, bc xúc
trc nhng cng thng trong tranh chp ch quyn và mun làm mt vic thit thc bo v ch quyn ca T quc Vit Nam trên Bin ông, anh ã
dành toàn b thi gian ngoài gi làm vic ca mình tìm kim tt c các ngun bn trên th gii, mua li các bn liên quan cung cp thêm
t liu v pháp lý gi v Vit Nam.

Qua trao i, anh Trn Thng cho bit anh s tip tc công vic su tm t liu có giá tr pháp lý óng góp cho t nc; t chc tp hp,
nhân bn các t liu thành n phm chuyên gi n tt c các trng i hc, vin nghiên cu trên t nc M m rng s quan tâm và tìm hiu,
nghiên cu v ch quyn ca Vit Nam ca gii nghiên cu, hc gi ti M.

Ông ng Công Ng - Ch tch UBND huyn Hoàng Sa bày t xúc ng v tm lòng, ngha c và trách nhim ca mt ngi con t Vit
i vi quê hng, t nc, i vi Hoàng Sa thân yêu. Chia tay anh Trn Thng, Ông ng Công Ng gi tng quyn “K yu Hoàng Sa” và bt cht

tay, mt ln na trân trng ghi nhn tm lòng ca anh Trn Thng cng nh gi gm mong mun rng s có hàng trm, hng triu “Trn Thng” nh
th trong s nghip này.
* Cng trong sáng nay, ti tr s UBND thành ph à Nng, Phó Ch tch UBND thành ph Phùng Tn Vit cng ã ón tip anh Trn Thng.
Ti ây, Phó Ch tch Phùng Tn Vit trao tng bng khen ca UBND thành ph à Nng cho anh Trn Thng vì ã có nhiu óng góp tích
cc cho vic nghiên cu, su tm t liu khng nh ch quyn ca Vit Nam i vi qun o Hoàng Sa. ng thi, anh Trn Thng cng tip tc trao tng
cho thành ph à Nng 32 bn mi phát hin c./.
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