
    Theo tinh thần bản tin đã gởi đi, buổi họp 
mặt ngày 8 tháng 12 năm 2013 tại tư gia MX Bùi 
Thế Hùng để bầu Hội Trưởng Hội TQLC Houston 
và Vùng Phụ Cận, điều hành nhiệm kỳ hai năm 
2014 và 2015. Buổi họp có sự hiện diện của Đại 
Tá Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC, Quý NT Nguyễn Văn 
Cảnh, NT Trần Ngọc Toàn, NT Lê Quang Liễn, 
NT Nguyễn Ngọc Tú cùng 25 Mũ Xanh. 

Sau nghi thức Chào Cờ và một phút Mặc Niệm, 
anh Nguyễn Kim Chung ngỏ lời chào mừng và 
cám ơn sự hiện diện của TLP, Quý NT và anh em 
MX, anh trình bày những thành quả và những trở 
ngại trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Anh gợi ý về tổ 
chức Tết Giáp Ngọ (do tân BCH đãm trách), anh 
đề cập đến hoàn cảnh của MX Nguyễn Văn Thạch 
và đề nghị hội giúp đở $200. MX Trương Phương 
còn giữ $100 của quỹ xã hội, tất cả đồng ý tặng 
cho MX Nguyễn Tấn Ràng. 

Cuộc quyên góp giúp anh Thạch đã thực hiện 
và đạt kết quả khả quan là một ngàn đô la (1,000 
$US) 

Đúng 1 giờ cuộc bầu cử bắt đầu tiến hành. 
Trước tiên NT Nguyễn Văn Cảnh đề nghị sự tự 
nguyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, kế tiếp NT Trần 
Ngọc Toàn đề nghị MX Lưu Văn Phán trong trách 
nhiệm hội trưởng. Không có thêm ai khác để dự 
tranh. Được biết MX Lưu Văn Phán cùng gia 
đình rời Hawaii về Houston từ mấy tháng trước, 
anh luôn luôn có mặt trong các sinh hoạt của hội 

TQLC Houston. Đễ bảo đảm ý thức chính trị và 
lập trường chống cộng của binh chủng TQLC từ 
lúc mới thành lập đến ngày đất nước bị bức tử, NT 
Lê Quang Liễn mong muốn được ứng viên trình 
bày quan niệm của mình.

MX Lưu Văn Phán khẳng định lập trường 
chống cộng triệt để của mình, không hợp tác, thân 
thiện với những ai chủ trương hòa hợp với CS và 
việt gian. 

MX Phán đã được mọi người tín nhiệm và anh 
chấp nhận đảm nhận trọng trách được giao phó kể 
từ Tết Dương Lịch 2014, trong hoàn cảnh xáo trộn 
của Cộng Đồng hiện tại.

Ban Chấp Hành Hội TQLC Houston và Vùng 
Phụ Cận nhiệm kỳ hai năm 2014 và 2015 gồm có

Hội Trưởng:   MX Lưu Văn Phán
Hội Phó Nội Vụ:  MX Bùi Thế Hùng
Hội Phó Ngoại Vụ: MX Lê Văn Bé
Thư Ký:  MX Giang Văn Nhân
Ủy Viên TB Xã Hội: MX Trương Phương
Thủ Quỹ:  MX Võ Phước Tiêm
MX Bùi Thế Hùng kiêm phụ trách Trưởng Ban 

Văn Nghệ.
Tham dự lễ ra mắt Cộng Đồng NVQG Hous-

ton 2013-2016
 Ngày đầu năm 2014, một sinh hoạt nổi bật đó 

là lễ ra mắt của Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia tại Houston. Được biết Liên 
Danh Hợp Nhất đã được người Việt cư ngụ tại 
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Houston và Vùng Phụ Cận tín nhiệm. Hội TQLC 
Houston tham dự có anh Hội Trưởng Lưu Văn 
Phán, chị Trương Phương, anh Lê Văn Bé, anh 
Bùi Thế Hùng, anh chị Đặng Vi, anh chị Vang Văn 
Dũng, anh chị Giang Văn Nhân, ngoài ra còn thấy 
NT Trần Ngọc Toàn cùng phu nhân bên bàn của 
Hội Võ Bị Houston, Được biết 108 bàn tiệc gồm 
đủ thành phần: tôn giáo, dân biểu, truyền thông, 
hội đoàn quân đội VNCH và hội đoàn dân sự… 
Buổi lễ ra mắt thành công tốt đẹp

Tưởng niệm trận chiến Hoàng Sa
Lễ tưởng niệm 40 năm ngày các chiến sĩ Hải 

Quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc 
chiến với Hải Quân Trung Cộng trong khu vực 
quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. 
Buổi lễ được tổ chức trọng thể tại tượng đài kỷ 
niệm ở Houston. Trong buổi lễ có NT Trần Ngọc 
Toàn, NT Lê Quang Liễn, NT Nguyễn Cao Ng-
hiêm, anh hội trưởng Lưu Văn Phán, Chị Trương 
Ngọc Phương, quý anh: Lý Quoanh, Hoàng Quang 
Xuyên, Lê Văn Bé, Bùi Thế Hùng, Lê Thành Nhật, 
Đặng Vi, Vang Văn Dũng, Lê Khoa, Nguyễn Văn 
Ngà, Đặng Hoàng Lung, Lê Trung Nhuận, Nguyễn 
Nhi, Trần Văn Tấn  và một số hiền nội.

Trong dịp này Chị Trương Ngọc Phương có 
thông báo Chị Dương Thị Nhàn phòng Xã Hội 
Sư Đoàn TQLC đang lâm trọng bệnh ở Việt Nam, 
quý NT cùng quý anh em đã nhiệt tâm đóng góp 
được $350, nhờ chị Phương gởi về cho gia đình 
chị Nhàn. Cầu xin cho chị được bình phục.

Chào cờ Tết Giáp Ngọ 
Lễ chào cờ  Xuân Giáp Ngọ được tổ chức vào 

ngày thứ Bảy mùng hai Tết Nguyên Đán 1 tháng 
2 năm 2014 tại tượng đài kỷ niệm vào lúc 9 giờ 
sáng, tiếp theo sau đó là diễn hành xe hoa trên 
đường Bellaire. Theo tinh thần Ban Điều Hợp các 
Hội Đoàn Quân Đội tại Houston, thành lập toán 
Quốc Quân Kỳ cho các nghi lễ trọng thể, MX Lê 
Thành Nhật sẽ đại diện TQLC trong toán này. 
Vì không có khả năng thực hiện xe hoa nên Hội 
TQLC Houston sẽ không có mặt buổi diễn hành 
xe hoa này.

Hiện diện trong buổi lễ có NT Trần Ngọc Toàn, 
NT Lê Quang Liễn, NT Nguyễn Cao Nghiêm, NT 
Nguyễn Ngọc Tú, anh Hội Trưởng Lưu Văn Phán, 
Nguyễn Kim Chung, Lê Tấn Tài, Lê Trung Nhuận, 
Hoàng Quang Xuyên, Huỳnh Văn Trọn, Nguyễn 
Văn Ngà. Lê Thành Nhật, Đặng Vi, Bùi Thế Hùng, 
Lê Văn Bé, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn 
Tánh,  Lê Khoa, Giang Văn Nhân, ngoài ra còn có 
chị Tánh, chị Bé.

Sau lễ chào cờ, một buổi họp vào lúc 10 giờ 
sáng tại tư gia MX Bùi Thế Hùng. Buổi họp có 
thêm chị Trương Phương Ủy Viên Xã Hội. Anh 
Hội Trưởng trình bày tiến trình tổ chức ngày Tân 
Niên 23 tháng 2 năm 2014 tại Ocean Palace, phân 
chia trách nhiệm từng bộ phận. MX Võ Phước 
Tiêm Thủ Quỹ công bố tiền quỹ và ngân khoản 
chi tiêu từ lúc bàn giao đến nay

Trong dịp này, một số MX đóng niên liễm, 5 
MX yểm trợ TPB/TQLC năm 2014 (gởi về Tổng 
Hội). Với gợi ý của MX Đặng Vi, anh Hội Trưởng 
cho biết thân nhân của Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư 
Đoàn sẽ làm lễ cầu siêu 49 ngày cho hương linh 
Thiếu Tướng tại chùa Liên Hoa, anh cũng chuyển 
lời nhắn nhủ của Đại Tá TLP là gia đình TQLC 
Houston và VPC vì hoàn cảnh không thể đến San 
Jose tiển đưa người Anh Cả, vì thế cũng nên dành 
thì giờ đến tham dự lễ cầu siêu này, tuy nhiên anh 
em nên cẩn thận, phải gia đình thân nhân của Thiếu 
Tướng mà thôi. anh Hội Trưởng cho biết sẽ thông 
báo cho mọi người khi nhận được chi tiết của thân 
nhân Thiếu Tướng tại Houston (bà Bích Ngọc). 

 Trong dịp này, có đề cập đến lời nhắn nhủ của 
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Đại Tá TPL về quân phục TQLC, theo bản liệt kê 
những dịp lễ cần lưu ý của Cộng Đồng cũng như 
Hội Đoàn Quân Đội tại thành phố Houston

- Chào cờ đầu năm tại Tượng Đài
- Ngày Quốc Hận
- Ngày Quân Lực 19 tháng 6
Bên cạnh đó có một vài sinh hoạt hàng năm của 

binh chủng như ngày mừng Xuân của Hội TQLC 
Houston, ngày sinh nhật 1 tháng 10, tham dự Đại 
Hội TQLC toàn quốc. Tham dự ngày lễ của các 
hội đoàn quân đội, tiệc gây quỹ TPB/TQLC nếu 
có.  Bộ quân phục cùng huy hiệu của binh chủng 
TQLCVN là do xương máu, sự hy sinh của bao 
nhiêu chiến sĩ các cấp đã nằm xuống để tạo nên 
những chiến công hiển hách mà hôm nay chúng ta 
được hãnh diện. Xin quý MX tôn trọng trong việc 
xử dụng quân phục ngoài các sinh hoạt nêu trên. 
Nếu quý MX có ý kiến gì khác xin liên lạc với 
BCH, vì danh dự của binh chủng, BCH sẽ tham 
khảo ý kiến với Ban Cố Vấn cấp địa phương và 
cấp Tổng Hội để có giải quyết thỏa đáng. Nếu quý 
MX mặc quân phục có huy hiệu TQLCVN nơi 
tay áo trái, huy hiệu Danh Dự Trách Nhiệm nơi 
túi áo phải, thì mũ beret xanh phải có huy hiệu 
bằng kim loại hay thêu của TQLCVN. 

Anh Hội Trưởng dự tính sẽ họp định kỳ mỗi 3 
tháng, mỗi lần họp anh Thủ Quỹ trình bày rõ ràng 
việc chi thu  và anh Thư Ký phải thông báo trên 
bản tin. 

Gia Đình Mũ Đỏ 
Cứ mỗi độ Xuân về, anh Hội Trưởng và các 

MX ở vùng Southwest phải sắp xếp thời giờ tham 

dự tiệc mừng Xuân của hội đoàn quân đội. Để chia 
xẻ phần nào cho quý MX này, toàn thể MX hiện 
diện trong buổi họp năm rồi đã đồng ý Hội TQLC 
trích quỹ yểm trợ phân nửa cho các sinh hoạt kể 
trên.

Ngày 8 tháng 2 Hội TQLC Houston đến chung 
vui Tết Giáp Ngọ với Gia Đình Nhảy Dù. Hiện 
diện có quý MX Lưu Văn Phán, Lê Văn Bé, Bùi 
Thế Hùng, Lê Thành Nhựt, Đặng Vi, Lê Trung 
Nhuận, anh chị Võ Phước Tiêm, anh chị Trịnh Văn 
Tằng, anh chị Nguyễn Thành ngồi bàn thân hữu 
Mũ Đỏ. 

Đại Hội TQLC  
Hiện tại sẽ có 6 MX tham dự ĐH TQLC tại At-

lanta, đang dự tính sẽ mướn xe đi đường bộ. Anh 
em nào muốn tham dự xin gọi anh Hội Trưởng. 
(xem thông báo về ĐH 2014), anh Phán cũng cho 
biết Atlanta nhờ toán QQK của Houston, cũng như 
mượn súng, anh trả lời là Houston ít người tham 
dự, và việc đem súng theo rất trở ngại. Bàn về việc 
đảm nhận tổ chức Đại Hội TQLC năm 2015, anh 
Phán cho biết dự định sẽ nhờ NT Cảnh Trưởng Ban 
Tổ Chức, MX Quyết lo về Mạnh Thường Quân, 
hiện tại NT Nguyễn Văn Cảnh quá  bận rộn, chăm 
sóc cho chị, MX Nguyễn Gia Quyết sức khỏe lúc 
trồi lúc sụt, vì thế chắc không có khả năng.

Chị Phương có chuyển ý kiến của một số MX 
các tiểu bang khác muốn có cơ hội về Houston để 
thăm Tango, nhân dịp lễ sinh nhật binh chủng năm 
nay, anh Nhân đồng ý và anh hứa sẽ thông báo trên 
diễn đàn TQLC. 

Thăm Viếng
Chị Trương Phương Ủy Viên Xã Hội cùng quý 

MX BCH đã đến thăm NT Nguyễn Vĩnh Duyệt tại 
làng Park Place. Được biết NT Duyệt bị xe đụng 
lúc băng qua đường để vào làng, từ đó sự đi đứng 
rất khó khăn. NT Duyệt có nhã ý yểm trợ TPB/
TQLC $100, nhưng nhìn hoàn cảnh của NT chị 
Phương cám ơn và xin NT giử lại để chăm lo sức 
khỏe của NT. Thời gian sau quý anh chị Giang 
Văn Nhân, Lê Đức Học cũng tuần tự đến thăm gia 
đình NT Duyệt. Chúc NT và chị nhiều sức khỏe.
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