
Thông Báo thân gửi quý quan Lưu Đày. 

 

Chúc mừng đại hội kỳ 7 tại Nam CA, 2013, đã thành công mỹ mãn, vượt quá sự mong muốn. 

Báo cáo quý quan LĐ, buổi trưa ngày thứ Bảy 27 tháng 7 năm 2013 vào lúc 11:30 sáng tại phòng 

hội của khách sạn Ramada, Garden Grove, CA., BTC đại hội có một phiên họp để: 

1/. BCH báo cáo thành quả trong 2 năm qua và tuyên bố BCH 2009 – 2013 mản nhiệm kỳ. 

2/. Bầu hội trưởng 2013 – 2017. 

3/. Lần họp kỳ thứ 14 vào năm 2015 tại đâu? 

4/. Thông báo mọi sự việc cần thiết của BTC trong những ngày hội ngộ và đặc biệt đêm nay. 

Tổng kết và kết quả: 

Hiện diện trong phòng họp tổng số người vô ra lai rai lên đến 71, cao nhứt từ xưa đến giờ. Mở 

ngoặc chổ này đó là ngay buổi dạ tiệc, BTC đếm sơ khởi được 109, nghe nói còn thêm một số 

LĐ mà BTC không ghi nhận được vì không chịu ghi danh và có một số đến trể, đây là lần hội 

ngộ có tổng số LĐ cao nhứt từ xưa đến giờ. 

1/. BCH báo cáo thành quả 2 năm qua: Quan hôn tang tế đã được hội thi hành đầy đủ mổi khi 

nhận được tin tức thông báo, ngay cả bên VN thì hội cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mặc 

dù vẩn có vài khuyết điểm nhưng kết quả phải xác nhận là trên trung bình khá cao. Với lứa tuổi 

trên 6 bó thì bịnh hoạn là chuyện đương nhiên nhưng quân ta “hoàn toàn” bình yên vô sự, chỉ có 

những bạn LĐ không tham gia hội thì “khuất núi, qui tiên” vài người. Ngoài ra hội tìm được một 

người còn sống, hiện cư ngụ tại Hoa-Kỳ mà lâu nay anh bạn đó được ghi nhận tử vong trong 

danh sách “thương tiếc” của LĐ. Kết quả sơ khởi kỳ này anh em tự nguyện đóng tiền niên liểm 

cho 2 năm là $60.00 rất cao, sẽ trao cho tân BCH. Thay mặt BCH đương nhiệm, tôi xin cám ơn 

quý bạn đã nhiệt tình và hăng hái đóng góp niên liểm để cho hội có tiền hoạt động trong 2 năm 

tới. BCH 2009 – 2013 tuyên bố mản nhiệm kỳ. 

2/. Bầu tân hội trưởng: không có ai ứng cử, có người đề cử Nguyễn Duy Thành trước tiên và tiếp 

theo có đề cử thêm 2 người nữa. Nhưng anh em không cho những người được đề cử có ý kiến và 

đòi bầu theo lối phổ thông kiểm phiếu bằng cách giơ tay, cho nên khi vừa hỏi ai bầu cho anh 

Nguyễn Duy Thành làm hội trưởng nhiệm kỳ tới thì cả hội trường hầu hết giơ tay lên. Thế thì 

không kêu tên những người được đề cử khác nữa.  

Tôi xin anh em tín nhiệm và giữ lại BCH như củ. Có anh đề nghị: “Hôm nay đông đủ anh em, 

cho nên đề nghị ngoại lệ đó là xin anh em bầu hội phó”. Cả hội trường hò hét: Đồng ý! Đồng ý! 

Chưa kịp hỏi ai ứng cử, thì có một anh nói: “Tôi đề cử anh Đàm Văn Hòa sẽ làm hội phó”, anh 



này vừa dứt lời thì đông đảo anh em tự động giơ tay lên cho nên không có ai kịp đề cử thêm 

người khác nữa. Thuận theo ý kiến anh em trong phòng họp, kết quả tân BCH như sau: HT 

Nguyễn Duy Thành, HP Đàm Văn Hoà, Thủ Quỹ Phạm Thái Hoàng, Thư ký kiêm truyền thông 

Media & Website v.v… Đoàn Văn Xinh (toàn thể anh em yêu cầu anh Xinh ở lại làm dài dài). 

3/. Hội ngộ lần thứ 14 tại đâu thì anh em đề nghị: Úc Châu, Seattle, D.C., Houston. Tất cả đều từ 

chối. Tất cả anh em đồng thanh đề nghị HT quyết định như lần trước hồi năm 2011, đó là BCH 

sẽ tổ chức và HT sẽ là trưởng BTC và địa phương đãm trách. Lúc đó, theo tôi suy nghĩ thì D.C. 

sáng giá nhưng 2015 tổ chức tại D.C. thế là 26 năm thành lập hội? Tổ chức kỷ niệm đặc biệt thì 

là túc số năm kỷ niệm chia chẳn cho 10 hay chia chẳn cho 5. Như vậy thì nên để chờ kỷ niệm 30 

năm thành lập hội 1989 – 2019 tại D.C. thì là quá tốt. Do đó tôi chọn Houston thì hợp tình hợp lý 

hơn D.C.; có câu hỏi tại sao không là 2017 tại Houston thì chẳn 10 năm? Vậy nếu 2015 tại Úc thì 

xa quá và mùa hè bên Úc là mùa đông bên Mỹ, trở ngại di chuyển, khó hội ngộ đông. Seattle thì 

mới tổ chức gần đây. Cho nên tôi chọn Houston 2015, rồi 2017 thì sẽ có tân hội trưởng khác 

quyết định chổ nào và 2019 thì sẽ theo sự suy luận 30 năm “tình củ nghĩa xưa” là tại D.C. 100%. 

4/. BTC nam Cali thông báo nhiều vấn đề như: đi thăm viếng HKMH Midway ngày Chủ Nhựt 

thế nào. BTC thông báo đặc biệt cho đêm nay: đó là để thực hiện cho “tương đối” khá đúng lể 

nghi quân cách QL/VNCH, nếu chúng ta không mặc quân phục thì thôi (mặc dân sự) mà mặc 

quân phục thì nên cố gắng “càng gần giống y như HQ/QLVNCH càng tốt” vì con cháu chúng ta 

lâu lâu tưởng nhớ ông cha thì chúng sẽ xem lại hình ảnh và “movie” và sẽ hảnh diện cha ông quá 

đẹp và quá hay như chúng đã nghiên cứu qua sách vở quân sự. 

Như vậy, đêm nay vào hội trường “ballroom” Hilton Hotel nếu ai mặc quân phục thì sẽ có bàn để 

nón và nếu muốn để nón tại chổ mình ngồi thì BTC sẽ cung cấp bao ny-lông để bọc nón cho khỏi 

dơ. Sẽ có vài anh em trong ban Nghi Lễ sữa chữa quân phục cho đúng cách và vài anh em trong 

ban An Ninh Trật Tự nhắc nhở dở mủ khi vào hội trường ngoại trừ lúc thi hành nghi thức và nghi 

lễ. Và thêm nữa BTC yêu cầu xin đến sớm gồm có: các MC và Toán QQKỳ để tập dợt, ban Tiếp 

Tân và ban Trật Tự và ai đi ‘solo’ để phụ giúp BTC trang trí, tạp dịch và phụ giúp linh tinh. 

Rất quan trọng cần vui lòng đến sớm tại Hilton Hotel, Irvine, CA., đó là quý anh: ban Trang Trí 

(anh Lê Đức Phẩm), ban Nghi Lễ (anh Lưu Văn Lễ), ban Trật Tự (anh Lê Xuân Thiện) và anh 

đại diện BTC tại địa phương có nhiệm vụ quản lý buổi dạ tiệc để kịp thời giải quyết mọi sự việc 

(đó là anh Nguyễn Tấn Bá). 

Phiên họp kết thúc vào lúc 02:00 PM. Tan hàng, cố gắng! Hẹn gặp lại đêm nay. Hết. 

Làm tại Fairfax ngày 16 tháng 8 năm 2013 

TM. BCH/LĐ nhiệm kỳ 2013 – 2017 

Thừa lện HT. 

HP Đàm Văn Hòa (thông báo). 


