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Bản tin số 7/ 2015.                                                                                    Liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

 

Buổi họp ngày 22 tháng 3 

 

Trái qua phải, đứng: MX Hoàng Công Một, Cao Văn Sơn, Nguyễn Văn Lâm, Giang Văn Nhân, Lưu Văn Phán, Nguyễn Thành 

Phương, NT Tango, Bùi Văn Lý, NT Lê Quang Liễn, Trịnh Văn Tằng, Nguyễn Văn Ngà, NT Trần Ngọc Toàn, Trần Văn Tấn, Lê Trung 

Nhuận, Lê Khoa, Võ Phước Tiêm, Đặng Hoàng Lung,Nguyễn Ngọc Minh, Đặng Văn Trung, Huỳnh Văn Trọn 

Ngồi: NT Nguyễn Văn Cảnh, Đặng Vi, Lê Văn Bé, Nguyễn Đình Chánh. 

Không có trong hình: MX Nguyễn Gia Quyết, Trương Ngọc Phương, Bùi Thế Hùng. 

Sau lễ chào Quốc Kỳ VNCH, anh Hội Trưởng Lưu 

Văn Phán khai mạc buổi họp, anh cảm tạ Đại Tá TLP, 

quý MX cùng hiền nội đến tham dự buổi họp. Anh 

Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm báo cáo chi thu của Hội 

TQLC và tồn quỹ hiện tại, anh cẩn thận in và phát cho 

mỗi người để tiện theo dõi. MX Trương Ngọc Phương 

trình bày công tác xã hội, đọc tên MX cùng hiện kim 

đã gởi cho chị chuyển giao Tổng Hội, yểm trợ Quân 

Sử, TPB/TQLC. Chị mời gọi, khuyến khích quý MX 

hoặc nhờ chị chuyển hay gởi thẳng cho Tổng Hội. Chị 

Phương hiện tại đảm nhận Hội Trưởng Hội Nữ Quân 

Nhân Houston. Chúc Chị thành công trong nhiệm vụ 

mới. Được biết Chị Trần Thị Huy Lễ hiện tại là Tổng 

Hội Trưởng Nữ Quân Nhân Hải Ngoại. 
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 MX Giang Văn Nhân đến thăm NT Nguyễn 

Vĩnh Duyệt TĐYTTB, tuổi già sức khỏe kém, lại bị 

xe đụng mấy năm trước, đi đứng khó khăn, chậm chạp 

phải nhờ walker. Trong lúc trò chuyện NT vẫn còn 

nhớ những ngày trong quân ngũ, NT gởi lời thăm 

Tango, Quý NT của thuở xưa ở các tiểu bang ngoài 

Texas, đặc biệt quý MX Houston. Ngày Đại Hội nếu  

sức khỏe cho phép, sẽ nhờ MX Lê Đức Học chở. 

 Anh Phán cho biết MX Huỳnh Đình Khải đã 

xuất viện, anh có nhờ MX Lê Đức Học đếm thăm 

viếng. Trường hợp Hiền Nội MX Lê Thành Nhật mãn 

phần, theo lời yêu cầu của gia quyến sẽ di quan làm lễ 

phát tang ở VN, chờ đến lúc đó mình sẽ phân ưu trên 

Diễn Đàn TQLC mà thôi, nên không có cáo phó vì thế 

Hội Houston chưa phân ưu. MX Nguyễn Văn Lãm 

cho biết linh cữu ở nhà quàn Vĩnh Phước cho thăm 

viếng hôm nay, ngày mai sẽ đưa ra phi trường, anh 

Nhật đã về VN, chỉ có con trai và con dâu túc trực, 

phòng A ở Vĩnh Phước.  

Anh Nguyễn Đình Chánh có ghé thăm anh Nguyễn 

Văn Thạch, tình trạng của anh vẫn như cũ không có 

chút tiến triển nào tốt hơn.  

Trước khi bàn về Đại Hội, anh Phán chuyển lời cảm 

ơn của MX Lê Thành Nhật đến Quý NT, Quý Hội 

TQLC các nơi đã chia buồn qua điện thoại, trên các  

Diễn Đàn TQLC.  

NT Cảnh đọc tên cùng ngân phiếu yểm trợ, và đã giao 

cho thủ quỹ. NT vận động anh em Houston giúp tiêu 

thụ số vé $600 (bàn), MX Nguyễn Gia Quyết đã có sơ 

đồ vị trí của các bàn. Được biết có 3 loại bàn trong 

đêm Dạ Tiệc vì có chương trình Văn Nghệ đặc sắc để 

Gây Quỹ cho TPB/TQLC: $1,000, $600 và $400.  

NT Cảnh giới thiệu số ly đã gởi đến đợt đầu tiên, mỗi 

bộ có 2 cái khác biệt do cách trình bày các huy hiệu 

tiểu đoàn. Chúng ta ai cũng uống trà, cà phê vì thế rất 

tiện dụng, trước nhất là khi dùng, nó  gợi nhớ những 

kỷ niệm vui buồn xa xưa, sau là có thêm ngân quỹ 

giúp anh em TPB/TQLC ở quê nhà. NT cho biết sẽ 

đóng thùng 12 cái, dễ dàng cho anh em ở xa, thêm vào 

đó một số sẽ gởi cho các hội địa phương giúp quảng 

bá đến hội viên. MX Trương Ngọc Phương trách 

nghiệm thu nhập số ly cho tới ngày ĐH.Các MX 

Houston có thể mua trả góp, với điều kiện phải thanh 

toán vào cuối tháng 6 để tổng kết chi thu, và giao hết 

cho Tổng Hội TQLC trong đêm Dạ Tiệc. Ngay trong 

ngày hôm đó 120 ly đã được anh em đem về nhà.  

Dự tính cho toán Quốc Quân Kỳ và Ban Văn Nghệ sẽ 

ráo riết tập dượt cho tới ngày lễ. BTC sẽ tới nhà hàng 

Phoenix Seafood để nghiên cứu dựng Cổ Thành bên 

ngoài cùng trang trí sân khấu bên trong.  

Anh Hội Trưởng Lưu Văn Phán cho biết MX Lê 

Thành Nhật trưởng toán QQK của hội TQLC Houston 

đã về VN lo đám tang cho hiền nội và lưu lại bên đó 3 

tháng, do đó anh Phán chỉ định người trách nhiệm, sắp 

xếp lại nhân sự. Hội TQLC Houston hãnh diện có toán 

QQK gồm các MX trên 60 tuổi. 

Trong tuần lễ đầu của tháng 6, vật liệu để làm cổ 

thành sẽ chở đến nhà MX Trịnh Văn Tằng, MX 

Nguyễn Ngọc Minh làm thợ mộc nên có đủ các dụng 

cụ, xin vài anh em đến phụ giúp, đã có bản vẽ, cùng 

kích thước. 

 

NT Tango góp ý 

Sau phần trình bày và không ai thắc mắc, NT Tango 

có vài điều lưu ý 

- Trong sáng TĐH có buổi chào cờ, buổi lễ này làm ở 

ngoài trời, lần đầu tiên mình làm nên đặc biệt toán 
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QQK, nhìn vào toán này mà người ta đoán mình như 

thế nào, từ quân phục, tác phong bắt súng chào ra sao, 

cách anh em phối hợp từ người ra lệnh nghiêm nghỉ  

(người đó phải mặc quân phục, không phải với bộ dân 

sự là lên đó điều khiển), trưởng toán QQK phải làm 

theo lệnh của người đó. Khi toán này đi lên vị trí chào 

nên cẩn thận vì đồng bào thấy mình làm lễ người ta 

cũng lên coi, cho nên xướng ngôn viên trong khi nói 

chuyện thì cũng phải lịch sự với dân chúng đứng xem. 

Đây là bộ mặt mà mọi người có thể nhìn và đánh giá 

chúng ta, không phải chỉ mình ở đây mà còn tất cả anh 

em từ  khắp phương xa tới, thành ra trước khi đó mình 

phải giáo đầu vài điều để cho các anh em biết mà làm. 

Gia đình các nơi xa về tham dự nhiều lắm, mình cũng 

nên cổ động gia đình đi cho đông đủ, nếu có mấy cháu 

đi để cho biết mình làm lễ như thế nào,  và đây là lần 

đầu tiên phải làm sao để đồng bào có ý niệm tốt.  

Vấn đề chụp hình, các anh em nghĩ mình có thể là 200 

người kể cả quý bà, các cháu, tôi có cái kinh nghiệm 

lần nào chụp về đăng báo, hình nhỏ không thấy rõ ai 

vì đông quá, do đó phải cần người chuyên nghiệp có 

kỷ thuật cao và máy ảnh thật tốt.  

Bàn về vấn đề trong nhà hàng, đặc biệt là đêm Dạ 

Tiệc, Tango lưu ý đến việc  sắp xếp vị trí sao cho 

thích hợp. Tango rất quan tâm việc chào kính và toán 

QQK, khi tập dượt Tango sẽ đến  giúp cho việc chào 

kính như thế nào, phải tập việc di chuyển chiếc xe chở 

cái Bánh và Tango hướng dẫn sao cho đúng và tốt hơn 

lần ĐH năm 2004.  

 

NT Tango đến với anh em

 

 

Tham dự Tân Niên Thiếu Sinh Quân ngày 15 tháng 3, 2015 

 

MX Ttương Phương, Lưu Văn Phán, Nguyễn Văn Lãm, Giang Văn Nhân, Vang Văn Dũng, Đặng Vi 
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Tham dự Tân Niên Trường Bộ Binh Thủ Đức ngày 29 tháng 3, 2015 

 

MX Lưu Văn Phán, Huỳnh Văn Trọn, Nguyễn Ngọc Toàn, Võ Phước Tiêm, Giang Văn Nhân, Đinh Văn Trung. 

Tham dự ngày Vinh Danh người Mỹ gốc Việt tại Austin 

 

    Thống Đốc Texas Greg Abbott bắt tay MX Đặng Vi                      MX Đặng Vi, Lê Trung Nhuận, Lưu Văn Phán, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Đức Nhi 

 

 Sáng ngày thứ Tư 8 tháng 4 năm 2015, đoàn 

xe bus chở phái đoàn Houston (khoảng 300 người) 

đến toà nhà Quốc Hội của tiểu bang Texas tại Thủ 

Phủ Austin. Ở đây họ được  hòa nhập với phái đoàn 

của Dallas, Arlington, Ft. Worth, San Antonio, 

Austin, El Paso, và mọi người vào phòng họp của 

Hạ Viện. Sau khi Dân Biểu Hubert Võ đệ trình Nghi  

 

Quyết  H.R. 1560 Vinh Danh Người Mỹ gốc Việt 

của tiểu bang Texas,  Hạ Viện đã chấp thuận thông 

qua. Mọi người di chuyển qua Thượng Viện và được 

các Thượng Nghị Sĩ đồng tán thành Nghị Quyết đó. 

Vì thời gian không thuận tiện, Hội TQLC Houston 

có 5 MX tham dự. Trong dịp này Thống Đốc Tiểu 

Bang Texas Greg Abbott đã bắt tay với mọi người. 
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Tham dự ngày Quốc Hân 30 tháng 4 tại Houston 

 

 

 
Trong hình: MX Đinh Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hương, Nguyễn Thành Phương, Lưu Văn Phán, Vang Văn 

Dũng, Lâm Quốc Vân, Nguyễn Văn Thạch, Trịnh Văn Tằng, NT Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Văn Ngà, Giang 

Văn Nhân, Lê Văn Bé, Đặng Hoàng Lung, Nguyễn Văn Lý, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Ngọc Minh, Võ Phước 

Tiêm, Lê Khoa, Đặng Văn Tôn, Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Đức Nhi, NT Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Ngọc Toàn, 

NT Lê Quang Liễn.  

Bên ngoài: NT Nguyễn Văn Phán, Lê Trung Nhuận, Nguyễn Văn Lâm, Đặng Vi, Trần Văn Tấn, Trương Ngọc 

Phương. 
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 Người Việt Quốc Gia tại thành phố Houston 

long trọng tưởng niệm ngày đau buồn 30 tháng 4 

năm 1975, giờ phút sau cùng  VNCH bị bức tử. Một 

số giữ tròn tiết tháo tuẩn tiết, hầu hết bị đưa vào các 

trại tập trung, làm người tù khổ sai, thực phẩm quá 

ít, thuốc men không có, kiệt sức, bệnh tật, thân xác 

bị vùi dập trong rừng sâu núi thẳm. Vợ con  của 

Quân Cán Chính VNCH bị phân biệt, đối xử khắc 

nghiệt, bị chúng đẩy lên vùng rừng thiêng nước độc 

mà CS gọi mỹ miều là “Kinh Tế Mới”. Nhà cửa đất 

đai bị cướp đoạt, tài sản khánh tận qua bao lần đổi 

tiền, lần đầu tiên mỗi nhà (hộ khẩu) chỉ đổi được 

200 đồng tiền miền Bắc. số dư thừa chỉ là giấy vụn. 

Lần thứ hai, lần thứ ba số lượng hạn chế ít oi, dư 

thừa phải giao nạp cho bọn chúng.   

 Từ vô sản, giới lãnh đạo của Đảng cùng chính 

quyền trở thành những “tư bản đỏ”, hiện tại bọn 

chúng bán dần đất đai của tổ tiên gầy dựng cho 

Trung Cộng. Những cuộc biểu tình có tính cách ôn 

hòa của người dân  như đòi lại đất đai, chống tham 

nhủng, bảo vệ cây xanh, từ một nhóm nhỏ, từng 

thành phố, từng tôn giáo, rải rác khắp nơi, sẽ có một 

ngày tất cả cùng kết hợp lại , mọi nơi già trẻ lớn bé, 

hàng hàng lớp lớp từ Nam Quan cho đến Mũi Cà 

Mau cùng sát cánh dẹp tan bọn bán nước, xoá sạch 

Đảng cùng chính quyền CS.  

 30 Mũ Xanh hiện diện trong buổi tưởng niệm 

được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2015. Ngoài 

ra còn có quý phu nhân: Chị TN Toàn, Chị LQ Liễn, 

Chị LV Bé, Chị NN Toàn, Chị NV Thạch, Chị Đ Vi, 

Chị GV Nhân,Chị NH Bình, Chị VV Dung, 

 Sau lễ tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ 

Việt Nam và Đồng Minh, mọi người lũ lượt di 

chuyển qua khuôn viên của Hong Kong Mall tham 

dự Chào Cờ và Văn Nghệ đấu tranh do Cộng Động 

Người Việt Quốc Gia Houston tổ chức. Bầu trời vần 

vũ và mưa rơi lất phất, những chiếc ô nhiều màu sắc 

bung lên tạo thành những nét chấm phá đẹp mắt cho 

bức tranh người dân Houston đang tập hợp để tưởng 

niệm ngày đau buồn của VNCH. Một số anh em 

quân nhân chạy trốn mưa, còn lại các MX vẫn đứng 

đó. Ngày xưa dầm mưa dãi nắng, chiến đấu với 

CSBV, thì bây giờ chỉ có những hạt mưa Xuân thì 

có nghĩa lý gì đâu.    

 Sau khi nghi thức chào cờ và tiễn đưa QQK, 

một số MX bận công việc phải ra về, một số ở lại 

hàn huyên với bạn bè hay vào trong Hong Kong 

mall nhớ ngày lên đường nhập ngũ cùng nhau cạn 

chén ly bôi. Trước khi chia tay mọi người hẹn gặp 

nhau tuần tới để tập dượt cho ngày Đại Hội TQLC   

  Đại Tá TLP/SĐTQLC không đến được vì sức 

khỏe, nhưng Tango vẫn theo dõi sự sinh hoạt của 

Hội TQLC Houston. 

Tìm phương cách cho QQK khi chuyển hướng. 

 Sau biến cố 30 tháng 4,  năm 1975, QLVNCH 

bị bức tử phải tan rả, lớp ra hải ngoại, lớp vào tù rồi 

lại gặp nhau nơi xứ người. Dần dần kết hợp lại, các 

buổi lễ tưởng niệm được long trọng tổ chức và nghi 

thức cũng như cơ bản thao diễn được mọi người lưu 

tâm đến.  

- Chuyển đội hình. 

Tôi còn nhớ thời gian ở quân trường được về Sàigòn 

tham dự diễn binh ngày Lễ Quốc Khánh năm 1966, 

Trung Úy Phan Thanh Trân Sĩ Quan Cán Bộ rành 

rỏi về Cơ Bản Thao Diễn bắt phải tập luyện chuyển 

đội hình từ đoàn quân hàng ngang cho Tổng Thống 

duyệt binh sang hàng dọc để chuẩn bị diễn hành. Sự 

chuyển đội hình này từ vị trí  đứng theo hàng ngang 

chuyển qua vị trí đứng theo hàng dọc. Một số QQK 

dùng cách này nhưng đang lúc họ di chuyển.   

- Chuyển hướng.  

 Nếu là một đoàn quân thì sự tập luyện rất 

công phu, đòi hỏi nhiều thời gian,  nhưng QQK chỉ 

có 2 hàng, vì thế có thể tập một cách đơn giản, vì 

muốn giữ cho thẳng hàng, khoảng cách chính xác 

đúng theo mỗi bước chân, phải nhờ vào Microsoft 

Excel tính cho chiều dài bước chân tùy thuộc từng vị 

trí. Hy vọng lần tập ngày 5 tháng 3 sẽ có giải đáp.  

 Tất cả cho ngày Đại Hội TQLC năm 2015 và 

cũng là niềm hãnh diện cho Hội TQLC Houston 
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Thơ mời 
Hội TQLC Houston và VPC kính mời quý NT, quý MX và gia đình đến tham dự 

buổi họp để cùng bàn thảo vấn đề chính yếu sau: 

 

- Báo cáo diễn tiến Việc tổ chức Đại Hội TQLC năm 2015 

- Bổ túc những thiếu sót và hoàn tất chương trình đại hội  

- Báo cáo về những công tác đã thực hiện và trong các tháng sắp tới 

- Báo cáo tài chánh. 

 

Thời gian:  12 giờ 30 trưa  

Ngày:  Chủ Nhật 17 tháng 5 năm 2015 

Địa điểm:  13146 Leader Houston, TX.77072 

   Houston, TX.77072 

 

Xin mời quý gia đình TQLC Houston và VPC tham dự đầy đủ. Để việc tổ chức Đại 

Hội TQLC năm 2015 được thành công, cần sự tham gia vào các tiểu ban, đặc biệt 

ban vận chuyển tại 2 phi trường George Bush và Hobby. 

 

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng 

 

 

Yểm trợ hàng năm cho anh em TPB 

 Để giúp đở hoàn cảnh của TPB/TQLC tại quê nhà, đó là những bạn đồng ngũ từng kề vai, sát cánh với 

chúng ta trong cuộc chiến tự vệ, gìn giữ sự tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Quý MX Houston 

và VPC có thể gởi ngân phí yểm trợ về cho Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, Chị Trương Phương  nhờ chuyển, hoặc 

có thể gởi trực tiếp về Tổng Hội TQLC. Tiêu chuẩn $100 một năm, tuy nhiên tùy hoàn cảnh của mỗi MX. Hội 

TQLC Houston cảm ơn tình chiến hữu của quý MX và gia đình.  
 

Check xin đề: 

VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION 
Memo: giúp TPB 

Gởi về: 

MX Võ Phi Hùng 

1447 E. Jefferson Ave 
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Chương Trình Ngày Đại Hội TQLC 2015 

Chương Trình Đại Hội 

Ngày Thứ Bảy 4 tháng 7 năm 2015 

Sáng tại Tượng Đài Việt Mỹ (11360 Bellaire - Houston, TX.77072) 

9 giờ sáng : Chào Cờ tại Tượng Đài Việt Mỹ 

9 :30 : Khai mạc Tiền Đại Hội trong phòng họp “Nhà Việt” trong khu Tượng Đài 

12:00 : Bế Mạc (có phần ẩm thực Nhà Hàng Quê Hương) 

Chiều tại Nhà Hàng Ocean Palace 

18:00 - 19:00 Tiếp Tân 

19:00 Khai Mạc 

Văn Nghệ phạm vi gia đình MX ( có chấm điểm để nhận phần thưởng).  

Các chi hội đề cử MX tham gia. 

22:30 Bế Mạc 

Ngày Chủ Nhật 5 tháng 7 năm 2015  

Dạ Tiệc và Gây Quỹ TPB/TQLC 

Tại Nhà Hàng Phoenix Seafood 

15156 Bellaire Blvd, Houston, TX 77083 

 

Cravate TQLC 

 

Nhằm mục đích tạo thêm  ngân quỹ cho TPB/TQLC tại 

Việt Nam, MX Trần Như Hùng (Ó Biển) Liên Hội TQLC 

Úc Châu đã thực hiện cravate  có hình huy hiệu SĐ/TQLC 

rất đẹp mắt,  thích hợp khi mặc veston. Nhìn cravate của 

bạn, người đối diện có thể hiểu rằng trước mặt họ là một 

“Cọp Biển”, người  đã một thời hy sinh tuổi thanh niên để 

bảo vệ sự tự do cho miền Nam Việt- Nam (VNCH).  

Tại Houston Quý NT, Quý MX liên lạc MX Giang Văn 

Nhân, có thể lấy vào kỳ họp mặt ngày 17 tháng 5, 2015 hay 

trong những lần tập dượt cho ngày đại hội.  

Quý NT và Quý MX ở xa về tham dự ĐH có thể lấy trong 

ngày Tiền Đại Hội. Giá $20 cho 1 cravate. 

MXTrần Như Hùng sẽ có mặt trong ngày đại hội, và thanh 

toán ngay để trao cho Tổng Hội TQLC. 

Người thực hiện có sáng kiến hay vì hữu dụng, người thực 

hiện  và người mua đều có chung  tấm lòng tha thiết cho 

anh em đồng đội đã hy sinh phần thân xác của mình. Ngày 

xa xưa  người chiến hữu đó đang chiến đấu bên cạnh, phút 

chốc bị thương tật và vĩnh viễn  trở thành TPB, sống âm 

thầm, khốn khó trong thời gian còn lại. Chiếc cravat thể hiện ân tình của quân nhân Mũ Xanh TQLC Việt Nam.  


