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Bản tin số 8/ 2015.                                                                                    Liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

Đại Hội TQLC và Gây Quỹ TPB năm 2015 

 

 Do những trở ngại trong Hội TQLC Houston, 

nên  buổi TĐH TQLC năm 2013 tại Nam Cali đành 

phải để cho Geogia nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội 

2014.  Cuối năm 2013, MX Lưu Văn Phán được anh 

em tín nhiệm trong nhiệm vụ Hội Trưởng Hội TQLC 

Houston.  

 Buổi họp  trước ngày anh Hội Trưởng hướng 

dẫn  phái đoàn Houston  lên đường đi Atlanta, nhìn 

không khí phấn chấn của các MX cùng các chị hiện 

diện, Đại Tá TPP đã lưu ý anh Hội Trưởng Lưu Văn 

Phán là bất cứ giá nào  phải đem Đại Hội 2015 về 

Houston. 

 Từ khi được THT ủy thác trọng trách tổ chức, 

Hội TQLC Houston có buổi họp và toàn thể MX đã 

tín nhiệm NT Ngyễn Văn Cảnh trong nhiệm vụ 

TBTC. Với kinh nghiệm tổ chức thành công mấy kỳ 
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gây quỹ cho TPB/TQLC, NT Cảnh đã đề xướng lồng 

vào một chương trình văn nghệ để gây quỹ yểm trợ 

TH thêm ngân khoản cho TPB 

 Sau một thời gian dài chuẩn bị, tập dượt văn 

nghệ, thành lập toán QQK với đội hình, bước đi tương 

đối có thể trình diễn trong ngày Đại Hội.  

 Bên cạnh đó, công tác thực hiện cổ thành 

Quảng Trị được tính toán, kích thước theo tỷ lệ với cổ 

thành trên thực tế. Bản vẽ với mọi chi tiết được MX 

Lâm Tấn Minh và Nguyễn Ngọc Toàn cưa lộng. Một 

số anh như MX Trịnh Văn Tằng, MX  Nguyễn Văn 

Ngà cưa thành từng tấm nhỏ và sơn phủ lên. Mỗi 

người một tay, cùng chung sức có Hội Trưởng Lưu 

Văn Phán, MX Bùi Thế Hùng,  MX Lê Thành 

Phương, MX Võ Phước Tiêm. 

 NT Nguyễn Văn Cảnh với sự trợ giúp của MX 

Nguyễn Văn Lý và phu nhân thực hiện đài tử sĩ.  

 

 Thời gian trôi qua nhanh, theo kế hoạch, ngày 

thứ Sáu 3 tháng 7, dụng cụ, vật liệu, nhân lực tập 

trung tại nhà hàng Phoenix Sea food, mọi người lui 

cui ráp lại các phần của cổ thành. Bên cạnh toán của 

NT Cảnh dùng búa đóng đinh kết hợp các bản vẽ của 

sóng thần. Anh em dự tính sẽ dựng cổ thành trong nửa 

giờ sau, nhưng công việc bị đình hoãn. Ban nhạc của 

người Mỹ mướn nhà hàng để trình diễn chương trình 

văn nghệ ngay chiều hôm đó, Người tổ chức không 

bằng lòng cho ta lưu lại bất cứ gì phía trước mặt tiền 

nhà hàng. Thế là phải di chuyển tất cả về một góc của 

building. Ngày Thứ Bảy nhà thờ mướn để sinh hoạt, 

nên hẹn nhau trưa ngày Chủ Nhật. Công việc hoàn tất 

bên ngoài, bên trong sắp xếp lại chính xác thứ tự (số) 

các bàn tiệc đúng theo sơ đồ, nhưng trước giờ khai 

mạc đã bị xáo trộn gây nhiều trở ngại cho người 

hướng dẫn và quan khách, mong được Quý NT, Quý 

MX và gia đình thông cảm cho.  

 Kết quả đêm “Dạ Tiệc” với chương trình văn 

nghệ đặc sắc, Ban Tổ Chức đã được sự ủng hộ của 

Quý NT, Quý MX và gia đình đến từ khắp mọi nơi, 

thêm vào đó tình cảm nồng nhiệt của các Mạnh 

Thường Quân ở Houston, Đại Hội TQLC và Gây Quỹ 

TPB/TQLC năm 2015 thành công tốt đẹp, Ngân phí 

30,228 đô la được trao cho Thủ Quỹ Võ Phi Hùng, lần 

đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng, vì phần lớn 

anh em đã bước qua ngưỡng cửa ngoài 70. Trí tuy còn 

mong tổ chức phụ giúp, nhưng sức khỏe theo thời 

gian  không cho phép. 

 Nhìn qua sự yểm trợ, xin được gởi lời cảm ơn 

MX Trần Như Hùng, Ó Biển đã vượt hàng ngàn hải 

lý, ví von bán từng chiếc Cup Lưu Niệm, đặc biệt anh 

đã trao cho THT Phạm Cang số tiền cà vạt mà anh bán 

hết ráo tại Houston.   

 Bên cạnh đó cảm  ơn MX Vũ Xuân Truyền và 

chị. Cả hai xông xáo, chụp những tấm hình, với máy 

ảnh tốt, góc cạnh đẹp, anh em MX đã hưởng ứng tận 

tình mua kỷ niệm và anh chị đã trao hết tiền cho BTC. 

 Cảm ơn Quý NT, Quý MX và gia đình về 

tham dự, quý vị giúp cho Hội TQLC Houston hoàn 

thành nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ không sao tránh khỏi 

những sơ sót về mọi mặt xin Quý NT, Quý MX và gia 

đình lượng thứ. 
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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 thành quả của ĐH 2015  

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

- Báo cáo tài chánh. 

 

Thời gian:  12 giờ 30 trưa  

Ngày:  Chủ Nhật 23 tháng 8 năm 2015 

Địa điểm:  12822 Carnel Ln 

   Houston, TX.77072 

 

Xin mời quý gia đình TQLC Houston và VPC đến tham dự buổi họp định kỳ của 

Hội TQLC Houston. 

 

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng 
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 Trái qua phải, đứng: MX Lê Văn Bé, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Thành Phương, Giang Văn Nhân, Lâm Tấn Minh, Đặng Vi, Trịnh Văn 

Tằng dựng xong Cổ Thành lúc 2 giờ chiều ngày 6 tháng 7, 2015 

  

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 

 


