ỦNG HỘ HIỆN VẬT
Những hiện vật hiến tặng Bảo tàng gồm nhiều chất liệu khác nhau như: đất nung, gốm men, đá, kim loại,
ngà… thuộc văn hóa Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, châu Âu.
Hiện vật hiến tặng được Hội đồng khoa học của bảo tàng giám định, những hiện vật đủ tiêu chí hiện vật Bảo
tàng sẽ được nhập kho kiểm kê và bảo quản, những hiện vật còn lại được nhập kho tham khảo làm tư liệu học tập
và nghiên cứu.
ỦNG HỘ TÀI CHÍNH
DANH SÁCH CÚNG ĐỀN QUA CÁC NĂM
Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (quản lý Đền thờ các Vua Hùng), tọa lạc tại số: 02 Nguyễn Bỉnh
Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chân thành cám ơn các đơn vị và cá nhân đã đồng
hành cùng với chúng tôi về những việc làm có ý nghĩa trong việc thờ cúng, nhớ ơn tổ tiên của chúng ta; Cũng như
việc trang trí, chăm sóc Đền Hùng ngày càng trang trọng,
đẹp hơn.
STT

1

Thời gian

6/2013

Tên đơn vị / cá nhân

Địa chỉ

Ông: Nguyễn Đức Phương Hà Nội

Lễ vật cung tiến

03 cặp lọng, cờ
phướn các loại
Kiệu gỗ

2

4/2014

Hội Cổ Vật TP HCM

TP. Hồ Chí Minh

3

4/2014

Ông: Trịnh Trọng Thành

TP. Hồ Chí Minh

Cặp chóe gốm
Bát Tràng

4

5

6

3/2017

4/2018

4/2018

Lê Văn Dũng

Bà: Nguyễn Thị Mai Anh

Hội Cổ Vật TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh

Cặp đèn kéo
quân

TP. Hồ Chí Minh

Vải may rèm
trang trí bàn thờ

TP. Hồ Chí Minh

Vải và tiền công
may rèm trang
trí bàn thờ

Chúng tôi kính chúc sức khỏe đến ông (bà) và các đơn vị; công việc ngày càng phát triển và thành đạt. Mong
rằng mối quan hệ giữa Ông (bà), các đơn vị với Bảo tàng ngày càng bền chặt.
Để thuận tiện cho mọi ủng hô, đóng góp công đức, thực hiện chỉnh trang, chăm sóc cho Đền thờ các Vua
Hùng ngày càng đẹp hơn, Bảo tang Lịch sử phân công:
- Bà: Hồ Thị Thanh Thúy,
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp,
- Điện thoại liên lạc: 38258783 - 0937321390 ,

