
Năm nay, Liên Hội TQLCVN/UC sẽ tổ chức 
đại hội thường niên kỷ niệm 62 năm ngày thành 
lập binh chủng và 44 năm chiến thắng Quảng Trị 
trong 2 ngày 1 và 2/10/2016 tại Melbourne, thủ 
phủ tiểu bang Victoria. 

Đại hội năm nay do Hội TQLCVN-Victoria 
đến phiên đảm trách và trưởng ban tổ chức là MX 
Quách Vũ Uối, đương kim Liên Hội Trưởng kiêm 
Hội trưởng hội TQLCVN Victoria.

Khác với sinh hoạt hành năm của TH tại Hoa 
Kỳ, anh em MX tại Úc không được đông đảo và tập 
trung sinh sống ở 3 thành phố/tiểu bang là thành 
phố Sydney -tiểu bang New South Wales, Mel-
bourne -tiểu bang Victoria và Adelaide -tiểu bang 
South Australia (Nam Úc). 

Nếu tính từ năm 2004 đến nay, anh em Mũ 
Xanh tại Úc chỉ mới có 2 lần được tiếp đón các ĐB, 
NT và chiến hữu TQLC ở Hoa Kỳ đến cùng tham 
dự sinh hoạt chính trong năm là ngày kỷ niệm sinh 
nhật binh chủng. 

Lần đầu là đại hội năm 2004 tổ chức tại Ade-
laide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc (South Australia) 
có TQ Giang Văn Nhân, TTK/TH-TQLCVN, thay 
mặt cho Tổng hội đến tham dự. Đây có lẽ cũng 

là lần đầu tiên sinh hoạt của anh em MX tại Úc 
mới chính thức được Tổng hội và anh em TQLC 
tại Hoa Kỳ biết và ghi nhận.  

Lần thứ nhì, vào năm 2007, đại hội  LH/TQL-
CVN/UC tổ chức tại Melbourne đã được vinh dự 
đón tiếp ĐB Tango Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh 
Phó cùng  với ĐB Phu Nhơn Nguyễn Văn Phán, 
cựu TĐT/TĐ 8 và TĐ/THD. Sự có mặt của 2 ĐB 
–đặc biệt là ĐB Tango trong tình trạng không dồi 
dào sức khỏe-  đã đem lại cho anh em MX tại Úc 
một niềm hứng khởi và  thấy gắn bó hơn với các 
sinh hoạt chung của Tổng Hội. Các giới chức quân 
đội Úc và cựu quân nhân Úc tham chiến tại Việt 
Nam, cũng như các thân hữu CQN/QLVNCH và 
đồng bào tại Melbourne có mặt tại Đại hội này đã 
rất ngạc nhiên và thán phục trước tình cảm huynh 
đệ chi binh gắn bó của các cấp chỉ huy và anh em 
thuộc cấp trong binh chủng TQLC.

Liên Hội TQLCVN UC tha thiết và trân trọng 
kính mời quý ĐB, NT và chiến hữu MX khắp nơi, 
nếu thuận tiện, về tham dự Đại hội TQLCVN/LH/
UC kỷ niệm 62 năm ngày thành lập binh chủng và 
44 năm chiến thắng Quảng Trị trong 2 ngày 1 và 
2/10/2016 tại Melbourne.
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