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“THÁNG BA GẢY SÚNG” 
 
Người lính Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy đã mất, nhưng ông để lại cho 
chúng ta một tác phẩm để đời “THÁNG BA GẢY SÚNG” với những sự thật oan 
khiên tức tưởi hòa với máu và nước mắt của người lính Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa. Thảm trạng nầy dẫn đến sự bức tử một quân đội hùng mạnh và đưa đất nước 
rơi vào tay Cộng Sản. Vết thương của người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao 
giờ lành lặn dù thời gian  đã trôi qua với  bao chứng nhân kẻ còn người mất. Người 
mất đi với niềm trăn trở buồn đau cho số phận của đồng đội, của dân tộc, người 
sống thiệt thòi nhất vẫn là những THƯƠNG PHẾ BINH  đang sống lây lất tại quê 
nhà, một kiếp sống có thể nói là khổ nhục nhất trần gian “chết còn hơn sống”. Hầu 
hết các anh thương phế binh của chúng ta phải lê tấm thân tàn phế ăn xin ở khắp đầu 
đường xó chợ, thế hệ con cháu của họ cũng không khá hơn, vì bị phân biệt đối xử 
của chế độ cộng sản vô nhân đang còn ngự trị tại quê hương mình. Là người Việt 
Quốc Gia, hơn ai hết chúng ta  phải có trách nhiệm đối với anh em thương phế binh, 
vì chúng ta còn có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của họ ngoài chiến trường. 
Đây là một "món nợ máu xương". 
 
Với tâm huyết hướng về những đồng đội bất hạnh, nhân ngày họp mặt Tất Niên và 
Mừng Xuân Mới, anh Dương Minh Chấn Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hòa 
California đã trình bày trước hơn 300 đồng hương Biên Hòa và thân hữu  phương 
hướng trong những ngày tới là tạo điều kiện giúp đỡ Thương Phế Binh một cách 
thiết thực nhất, nhưng vì là một hội nhỏ nên khả năng của Hội Ái Hữu Biên Hòa 
California chỉ có thể tập trung vào anh em THƯƠNG PHẾ BINH BIÊN HÒA mà 
thôi. Để hoàn thành được trách nhiệm nầy, Hội Ái Hữu Biên Hòa California rất cần 
sự hỗ trợ, tin tưởng của quý đồng hương và thân hữu khắp nơi. Với nhận định việc 
làm nầy không phải chỉ là một công tác từ thiện, mà là tiếng gọi từ trái tim của mỗi 
người chúng ta, đều phài nghĩ đến việc trả món nợ mà chúng ta đã vay. Vì vậy 
hướng đi của Hội Ái Hữu Biên Hòa California là thực hiện với khả năng hiện có của 
Hội. Việc nầy đòi hỏi: 
Thứ nhất quý đồng hương và thân hữu giúp sức bằng cách chuyển đến Hội Ái Hữu 
Biên Hòa California những chi tiết về quý anh Thương Phế Binh của Tỉnh Biên Hòa 
gặp nhiều khó khăn mà quý vị biêt đến. 
Thứ nhì ngoài sự đóng góp với lòng nhân ái, Hội chân thành kêu gọi quý đồng 
hương và thân hữu yểm trợ cho các cơ sở thương mại và dịch vụ của các Mạnh 
Thường Quân đã tài trợ cho Hội. 
 
Quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu đã từng thương mến và hỗ trợ  Hội Ái Hữu 
Biên Hòa California qua 2 Đặc San Canh Dần 2010, Tân Mão 2011 và 12  Bản Tin 
Xứ Bưởi, kính mong quý đồng hương và thân hữu tiếp tục thương mến, sát cánh với 
Hội Ái Hữu Biên Hòa California thực hiện cho bằng được hoài bão nầy. Chúng ta 
đang ở vào tháng ba: “THÁNG BA GẢY SÚNG”. 

BAN BIÊN TẬP 

Số Mười Ba - Mar 15, 2011

HAPPY BIRTHDAY 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

 

Ban Biên Tập                    
Bản Tin Xứ Bưởi kính chúc: 

Thầy MA PHIẾU               
March 01 

Cô HOÀNG MINH NGUYỆT 
March 08 

Cô ĐẶNG THỊ TRÍ           
March 19 

Một sinh nhật với 
thật nhiều niềm vui 

và sức khỏe. 
Chúc mừng !!! 
Chúc mừng!!! 

 

March 



Bản Tin Xứ Bưởi - 2 - 

Bài Của Đại  Tá Ngô Văn Minh                 
Nguyên TMP/Hành Quân Tiếp Vận BTL/ 

QĐ III +Vùng 3 Chiến Thuật 
Hồi ký của Tham Mưu Trưởng Hành Quân  của Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí, Tư Lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3 
của VNCH vào những năm 1968, 1969, 1970 và 1971. Nhân ngày 23 tháng 2 Dương Lịch , nhớ lại gương anh hùng 
của một tướng lãnh lỗi lạc của QLVNCH: Cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí. 

ôi đã có dịp phục vụ dưới quyền của Cố Đại Tướng 
Đỗ Cao Trí khi Ông còn là Đại Tá rất trẻ (26 tuổi), được bổ 
nhiệm làm Tư Lệnh Quân Khu 3 tại Pleiku vào những năm 
1956, 1957, 1958 và 1959. Tuy còn nhỏ tuổi hơn một số sĩ 
quan thuộc quyền  đang phụ trách chỉ huy các Tiểu Khu và 
Sư Đoàn, Đại Tá Trí đã thể hiện được sự gan dạ và tài điều 
binh lỗi lạc của một tướng lãnh tài ba trong tương lai. Gặp 
lại Trung Tướng Trí  khoảng 10 năm xa cách tại Biên Hòa 
khi Ông được chỉ định làm Tư Lệnh Quân Đoàn III và 
Vùng 3 Chiến Thuật vào đầu năm 1968, sau đợt tấn công 
lần thứ hai của Việt cộng vào thủ đô Sài Gòn và các tỉnh 
phụ cận, tôi nhận thấy Ông vẫn khoẻ mạnh và năng động 
như xưa, tuy vóc  người có hơi to hơn trước. Đang đảm 
nhiệm chức vụ Đại Sứ VNCH tại Nam Hàn, Trung Tướng 
Trí đã gọi điện thoại về cho Thủ Tướng Trần Văn Hương 
xin tình nguyện trở về phục vụ quân đội khi nghe tin cộng 
quân đả mở nhiều cuộc tấn công khắp nơi trên lãnh thổ 
VNCH, trong dịp Tết Mậu Thân. Cộng sản Bắc Việt đã lợi 
dụng những ngày hưu chiến vào dịp tết này để bất thần mở 
các đợt tấn công vào các tỉnh/quận và ngay cả vào thủ đô 
Sài Gòn. Lập tức Ông được triệu hồi về đảm nhiệm chức vụ 
Tư Lệnh Quân Đoàn III và Vùng 3 Chiến Thuật. 

Theo lệnh của Trung Tướng Trí. tôi phải về trình diện Ông 
ở Bộ Tư Lệnh QĐ III tại Biên Hòa vào ngày Ông nhận lãnh 
chức vụ mới. Cũng từ ngày đó tôi phải theo sát chân Ông để 
phụ giúp Ông trong lúc Ông thị sát các mặt trận, hoặc đến 
giải cứu những nơi mà địch ồ ạt đưa các đơn vị chánh qui 
vào uy hiếp. Trong một thời gian ngắn Trung Tướng Trí đã 
ổn định được tình hình an ninh chung của Quân Khu 3. Đặc 
biệt chung quanh vùng thủ đô và các tỉnh phụ cận. Nhận xét 
khuyết điểm của vị Tư Lệnh tiền nhiệm, Ông sắp xếp tái 
phối trí các Sư Đoàn và sử dụng những đơn vị trừ bị của 
Quân Đoàn (gồm các Liên Đoàn Biệt Động Quân, các Thiết 
Đoàn Kỵ Binh và Tiểu Đoàn Pháo Binh không thuộc thành 
phần các Sư Đoàn), để có thể rút ra một lực lượng lưu 
động, thành lập những Chiến Đoàn xung kích mà Ông đích 
thân điều động để đáp ứng với tình hình chiến thuật. Nhờ 
vậy mà Ông có được trong tay một số lực lượng xung kích 
để đánh trả, truy kích và tiêu diệt được địch quân .Trước đó 

vị Tư Lệnh tiền nhiệm của Ông chỉ biết chia năm xẻ bảy lực 
lượng các Sư Đoàn và các đơn vị trừ bị của Quân Đoàn, để 
tăng phái dài hạn cho các tỉnh/quận để họ tự giải quyết vấn 
đề an ninh của mỗi địa phương mà không phải lãnh trách 
nhiệm phối hợp và điều động tùy theo tình thế. Với quan 
niệm chiến thuật mới Trung Tướng Trí đã giành lại được 
thế chủ động trong toàn lảnh thổ Quân khu 3 vào cuối năm 
1968. 

Năm 1969 là năm mà Trung Tướng Trí dồn nỗ lực truy kích 
và đẩy lui các đơn vị chủ lực của Bắc Việt ra đến tận biên 
giới Việt Miên, để tùy cơ hội thuận tiện đánh tan rả chúng 
đến cả bên kia biên giới Miên khi được sự ưng thuận của 
chánh phủ VNCH. Vào khoảng đầu năm 1969, sau sự thất 
bại của cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, Việt cộng tìm 
cách chiếm một tỉnh của miền Nam nằm gần biên giới Miên 
để đặt cơ quan đầu não cho cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam của chúng. Đầu tiên chúng dự trù đánh chiếm 
tỉnh Tây Ninh với lực lượng khoảng 2 Sư Đoàn (được gọi là 
Công trường 5 và Công trường 7) Trung Tướng Trí lập tức 
đưa một Trung Đoàn của Sư Đoàn 25 Bộ Binh Việt Nam 
lên phi trường Trảng Lớn để phối hợp hoạt động với một Lữ 
Đoàn của Sư Đoàn 25 Bộ Binh Hoa Kỳ. Hai đơn vị này 
được đặt dưới quyền chỉ huy phối hợp của Đại Tá Tiểu Khu 
Trưởng/ Tỉnh Trưởng Tây Ninh và Đại Tá Lữ Đoàn Trưởng 
thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh Mỹ, nhằm tăng cường phòng 
thủ cho tỉnh Tây Ninh và giành lại sự kiểm soát dọc theo 
biên giới. Hằng ngày Trung Tướng Trí bay lên Trảng Lớn 
với Trung Tướng Kervin Tư lệnh Lực lượng II Dã Chiến 
kiêm Cố Vấn cho Quân Đoàn III, với mục đích theo dõi 
hoạt động của hai đơn vị Việt Mỹ này đồng thời đưa ra  
những hướng dẫn chiến thuật. Một buổi sáng, trong khi hai 
vị  tư lệnh đang dự thuyết trình trong Trung Tâm Hành 
Quân dã chiến của Mỹ (đặt trên mặt đất) thình lình Việt 
cộng pháo nhiều hỏa tiển 107 ly và 122 ly vào chỗ đang 
thuyết trình. Tiếng nổ chát chúa của đạn pháo và sự công 
phá của hỏa tiển làm sụp đổ một góc vách bao cát kèm theo 
sự tắt hệ thống đèn của chỗ thuyết trình. Sau những phút 
kinh hoàng hệ thống đèn điện  bật sáng trở lại cho thấy cảnh 
tượng tướng tá Mỹ nằm rạp  xuống đất. Trong khi đó Trung 

T 
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Tướng Trí vẫn ung dung ngồi trên ghế hút thuốc. Ông vừa 
cười vừa nói với Tướng Kervin (một sĩ quan  xuất thân từ 
ngành Pháo Binh) là có lẽ phải dạy cho các pháo thủ Việt 
cộng kỷ thuật pháo kích đích xác hơn nữa! Sau đó Ông đưa 
Tướng Kervin  đi kiểm tra các vị trí phòng thủ Việt Mỹ bao 
quanh phi trường Trảng Lớn trong khi địch vẫn tiếp tục 
pháo hỏa tiễn  122 ly vào khu vực đó. 

Với nét mặt lúc nào  cũng cương nghị và nghiêm khắc, 
Tướng Trí lại tỏ ra điềm tỉnh và rất cởi mở với các binh sĩ ở 
tuyến đầu đang giao chiến với địch . Ông thường  dùng 
những lời lẽ khiêm tốn để thuyết phục các binh sĩ trẻ tuổi 
không nên bỏ vị trí để chạy lui ra sau, mà phải nằm lại tại 
chỗ, bám chặt vị trí, chờ đợi lúc thích hợp để phản công. Để 
làm gương, lúc nào Ông cũng  đứng ở tuyến đầu, và sau khi 
được phi cơ hay pháo binh bắn yểm trợ, Ông đốc thúc binh 
sĩ xung phong vào phòng tuyến địch. Lắm khi Ông chạy ào 
ra phía trưóc như một thiếu úy còn hăng say khi mới ra 
trường. Nghe sung nổ đạn bay là Ông cứ lao tới như “kỳ lân 
thấy pháo Tết”. Như Trung Tướng đã dự đoán, cộng quân  
đưa khoảng hơn một Sư Đoàn từ bên kia biên giới vây hảm 
một đồn Địa Phương Quân, cấp Đại Đội của ta ở phía Tây 
của tỉnh Tây Ninh cách biên giới Miên độ 2 cây số.                                         

Nhận định tình hình nhanh chóng, Trung Tướng cho trực 
thăng vận một Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục chiến (đã được 
Bộ Tổng Tham Mưu tăng phái trước đó) vào đồn trên  đúng 
một ngày trước khi cộng quân mở đợt tấn công. Với quyết 
tâm chiếm cho bằng được một mảnh đất của miền Nam cho 
Mặt Trận Giải Phóng, địch quân bắt đầu tấn công vào đồn 
từ 1 giờ sáng, với hỏa lực  của hỏa tiễn và cối 120 ly Trung 
Cộng. Tiểu Đoàn Thủy Quân Lục Chiến của ta giữ vững vị 
trí và còn phản công lại, giết khoảng 80 địch bỏ  xác tại chỗ 
và còn kéo đi gần 100 thương binh chạy về phía bên kia 
biên giới. Khoảng 7 giờ 30 sáng, trực thăng của Trung 
Tướng Trí đáp thẳng xuống  đồn giữa đạn pháo của  địch 
quân bắn yểm trợ bọn chúng rút lui. Tướng Trí đi đến từng  
vị trí chiến đấu để ngợi khen binh sĩ và ông Tiểu Đoàn 
Trưởng. Theo đề nghị của ông này, Tướng Trí lập tức  ân 
thưởng  huy chương và cấp bậc cho các quân nhân lập được 
chiến công. Ông không quên cách chức viên Trung Úy “đồn 
trưởng” Địa Phương Quân vì đương sự đã khẩn khoản xin 
từ chức và  xin rời bỏ đơn vị trở về tỉnh lỵ vì quá sợ hãi. 
Trung Tướng Trí cũng quyết định cho Thượng Sĩ đồn phó 
thăng cấp tại mặt trận vì ông này đồng ý ở lại thay cho 
Trung Úy đồn trưởng. Trung Tướng Trí lập tức cho trực 
thăng Chinook  đưa vào một Tiểu Đoàn Dù (cũng được Bộ 
Tổng Tham Mưu tăng phái)  vào thay thế ngay Tiểu Đoàn 
Thủy Quân Lục Chiến vừa tham chiến hôm qua về hậu cứ 
để dưỡng quân. Ông cho thay thế quân từng Đại Đội một, 
khiến cho địch quân lầm tưởng là bên ta đã cho rút hết quân 
tăng viện về. Ông còn căn dặn rất kỹ, phải giữ bí mật trong 
các dịch vụ di chuyển và canh gác, để địch lầm tưởng là ta 

đã rút hết  quân tăng viện. Quả thật, địch đã trúng kế! Hai 
đêm sau, địch lại mở các đợt tấn công lần thứ hai vào đồn 
này. Tiểu Đoàn Dù đẩy lui và gây cho địch thiệt hại  gấp 
đôi: với gần 200  xác chết tại chỗ. Sự kiện này cho thấy 
Trung Tướng Trí rất mưu lược và điều quân một cách thần 
tốc. Mặt trận Campuchia là nơi mà Trung Tướng Trí đã 
chứng tỏ được sự gan dạ và tài điều binh lỗi lạc của một 
tướng lãnh có tầm vóc quốc tế (đây là lời phê bình của ký 
giả báo Newsweek Francois Sully) đã ví Ông như Tướng 
Patton của quân đội Hoa Kỳ tại chiến trường Âu Châu  hồi 
Đệ Nhị Thế Chiến. Cũng tại mặt trận Campuchia một ngày 
nọ, khi đáp trực thăng  xuống một Chiến Đoàn đang chạm 
súng, Trung Tướng Trí thảo luận với Trung Tá Chiến Đoàn 
Trưởng để khuyến cáo  ông này áp dụng một phương cách 
tấn công thích hợp hơn .Trong lúc Tướng Trí đang thảo luận 
với Chiến Đoàn Trưởng (trước mặt vị Tướng Tư Lệnh Sư 
Đoàn của Chiến Đoàn này, vừa mới đến) địch quân thình 
lình dùng cối 81 ly  pháo tới tấp vào chỗ Tướng Trí đang 
chỉ thị cho Chiến Đoàn Trưởng. Một số binh sĩ đứng chung 
quanh đó bị thương, mảnh đạn bay tứ phía và khói bay mịt 
mù. Vị Tướng Tư Lệnh Sư đoàn nhiều lần yêu cầu Tướng 
Trí cùng Ông rời vị trí nguy hiểm  đó. Nhưng Tướng Trí 
vẫn thản nhiên đứng tại chỗ rồi Ông nói gắt gỏng với Tướng 
này là phải đứng đó chớ không được chạy. Thái độ của 
Tướng Trí là một sự thử thách lòng gan dạ của chính Ông, 
để làm  gương cho thuộc cấp trước sự hiểm nguy. 
Cũng trên đất Miên, khi Quân Đoàn III được Bộ Tổng 
Tham Mưu tăng phái  một Lữ Đoàn Nhảy Dù sang giải tỏa 
áp lực  của 3 Sư Đoàn địch  đang vây hãm Kong Pong 
Chàm  và cắt đứt quốc lộ 7 đi về Pnom Penh. Sau khi cho 
đổ Lữ Đoàn Dù xuống Kong Pong Chàm và đẩy lui địch ra 
xa, Trung Tướng Trí cho triển khai các Tiểu Đòan Dù  giải 
tỏa quốc lộ 7 và vãn hồi  an ninh vùng Kong Pong Chàm 
thuộc Quân Khu I Campuchia, Trung Tướng Trí bay thám 
sát mặt trận mỗi ngày. Một hôm khi nghe phi công báo cáo 
có một trực thăng võ trang của ta bị phòng không địch bắn 
hạ, Ông ra lệnh cho trực thăng của Ông đưa Ông đến  nơi để 
cứu  phi hành đoàn bị rớt. Trong lúc bay vòng quanh tìm 
trực thăng  lâm nạn khoảng mười lăm phút, ở mức  độ thấp 
rất nguy hiểm, Ông ra lệnh cho trực thăng của Ông đáp 
xuống chỗ trực thăng rớt. Cũng may là phi hành đoàn này 
đã được trực thăng khác bốc đi rồi và không có việc gì xảy 
ra. Tướng Trí rất thương quân nhân thuộc cấp. Khi đến các 
Chiến Đoàn đang chiến đấu ngoài mặt trận Ông luôn bảo sĩ 
quan tùy viên lấy trực thăng của Ông để di tản những binh 
sĩ bị thương nếu chưa có trực thăng tản thương đến. Lúc nào 
Ông cũng muốn đáp trực thăng đến Chiến Đoàn đang chạm 
súng mạnh nhất để đốc thúc trận đánh nhằm giành thắng lợi. 
Ngày nào Ông cũng ở ngoài mặt trận từ sáng sớm đến 8/9 
giờ đêm ... Ông đợi quân bạn giải quyết xong chiến trường 
và Ông đợi cho người thương binh  cuối cùng được di tản 
về hậu cứ mới chịu bay về Bộ Chỉ Huy Hành Quân Quân 
Đoàn.

• Đại  Tá Ngô Văn Minh
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Trang Thơ Xứ Bưởi … 

HỌP MẶT 
TẤT NIÊN 
BIÊN HÒA 

23/1/2011 
  
Ta lại về đây                  
Họp mặt Biên Hòa 
Tất niên vui vẻ 
Lòng trổ ngàn hoa 
  
Rộn tiếng hát ca 
Vần thơ bay bổng 
Bốn phương gió lộng 
Nghĩa tình về tim 
  
Nỗi nhớ chiều nghiêng     
Tràn như thác đổ             
Con đường phố cũ     
Bóng mát hàng cây 
  
Tay nắm chặt tay 
Thơm lừng hương bưởi 
Mùa xuân đến vội 
Tiếng chim ửng lời 
  
Biên Hòa xa vời 
Ấm miền ký ức 
Ngày xưa nao nức 
Tiếng sóng sông Đồng 
  
Ánh mắt sáng trong 
Nâng ly rượu chúc 
Năm mới hạnh phúc 
Thịnh vượng an khang 
  
Một thời huy hoàng 
Qua buổi liên hoan 
Bừng lên ánh sáng 
Thương nhớ vô vàn 
   

VTT 

 

Xuân Mới  
Thu qua,Đông đến ,Xuân vừa tới, 
Tuổi đã vào Thu em vẫn vui, 
Với anh em vẫn là tất cả,  
Tất cả tâm hồn dậy nắng Xuân. 
  
Vui thú điền viên em với anh, 
Trời cho hưởng lộc lúc Xuân tà, 
Sáng chờ hoa nở thơm ngào ngạt, 
Tối đợi trăng lên sáng khắp nhà. 
  
Thế sự thăng trầm đâu có hay, 
Vui Xuân ta nghĩ tự bao ngày, 
Dưỡng tánh tu tâm, tâm tĩnh lặng, 
Dĩ hòa vi quí, tánh khang an. 
  
Thời tiết giao mùa chuyển gió bay, 
Bài thơ khai bút tự bao ngày, 
Xuân ở quanh đây khắp mọi nhà, 
Chén rượu ,chung trà đón chúa Xuân. 

Cô Đặng Tuyết 
 

 

Xót Xa
Ngỡ là xong món nợ 
Ly dị ký tên rồi 
Con thuộc về em giữ 
Còn gì đâu chia đôi??? 
            Anh trở về đời cũ... 
            Lêu lỏng kiếp ta bà 
            Dăm ba thằng bạn cũ ... 
            Dăm cuộc tình thoáng qua ... 
Không nhớ -không tiếc nuối ... 
Mềm môi giải khuây đời 
Đôi lần ngang nhà cũ ... 
Bởi vì ... Say... thế thôi ... 
             Đưa con đi ăn sáng 
             Mcdonald thân quen 
             Ghế gần bên bỏ trống  
             Tưởng quên ... mà chưa quên ... 
Đêm nằm con thỏ thẻ 
"Mẹ con sắp lấy chồng 
Con có thêm cha mới.." 
Tưởng rơi vào gai chông 
             Nếu anh đừng lầm lỗi  
             Nếu em đừng chua ngoa 
             Đời đâu chia hai ngã 
             Con đâu cần hai cha.          

THY LỆ TRANG 
                      Massachusetts 



Bản Tin Xứ Bưởi - 5 -  



Bản Tin Xứ Bưởi - 6 - 

Tường Trình Mừng Sinh Nhật Cô Hoàng Minh Nguyệt 
Thứ bảy 5/3/2011 

 
ũng như mọi năm, những đứa học trò của Ngô Quyền ngày xưa cùng 
với đại diện Ban Chấp Hành Biên Hòa Califoria hẹn nhau xuôi Nam về 
San Diego để được chung vui và mừng sinh nhật của cô giáo Hoàng 

Minh Nguyệt. Thời gian chất chồng lên tuổi tác, nhưng riêng cô Hoàng Minh 
Nguyệt với những buổi họp mặt Ngô Quyền, Biên Hòa đặc biệt là tiệc mừng 
sinh nhật, đã mang tuổi đời của người cô chúng tôi xoay ngược, để nhan sắc 
của cô luôn mặn mà, kiêu hãnh trước thời gian. Niềm vui nhan sắc không tự 
dưng mà có, cũng như không phải đến với bất cứ một ai. Phải chăng là niềm 
hạnh phúc của một đời người? … 

Qua kinh nghiệm năm rồi, thấy bạn đồng nghiệp và đám học trò vượt 
đường xa đến mừng sinh nhật trong mưa gió và trở về trước gió mưa, nên năm 
nay cô Hoàng Minh Nguyệt quyết định giờ giấc sớm hơn, nhưng phái đoàn từ 
Quận Cam vẫn không đến được đúng hẹn. Dù đã hẹn trước mọi người đều một 
lòng muốn đi, cuối cùng Thầy Phan Thanh Hoài vì bận chuyện gia đình nên 
không đi được, một vài bạn phải đưa rước con thi SAT, lo công ăn việc làm và 
xe cộ. Từ 2 đến 3 giờ chiều phone tay vẫn reng liên tục, đoàn xe bắt đầu di 
chuyển như với lệnh hành quân. Mai Trọng Ngãi lái xe đi một cánh, Nguyễn 
Hữu Hạnh với chiếc xe nhỏ phải tải luôn 6 người, bỏ cô Trí và Nguyễn Văn 
Hòa tại văn phòng bảo hiểm Tuyết Hương với xe Lữ Công Tâm chờ sẵn, xong 
phải đi rước thêm cô ca sĩ Ngô Quyền Mia Mỹ. Trời chiều Cali rất đẹp Free 
405 rộng rãi hơn mọi ngày, tiếng của cô Minh Nguyệt vọng từ phone “các em 
tới đâu rồ? Cô đang chờ”. Bỏ lại sau lưng 405 ngàn trùng nhập vào Freeway 5 
trước mặt, chúng tôi được dịp chiêm ngưỡng nét đẹp trên biển của Nam Cali, 
hình như thiên nhiên ưu đãi những người có lòng để cùng được hưởng một đôi 
phút thoải mái sau một tuần bận rộn, có bạn có bè có trời và đất. Đường còn 
xa nhưng được nghe 4 má hồng tán gẫu con đường dường như ngắn lại, tưởng 
đâu chừng những ngày còn chung học, bao kỷ niệm dấu yêu trước sân trường 
của một thời áo trắng: “Có nàng đi trong nắng, có chàng đợi cuối sân”. 
Được nghe lại những kỷ niệm tình yêu về người bạn đời và chứng nhân Ngô 
Quyền không còn nữa, một Đỗ Thành Công, một Trương Văn Út quen thuộc 
của Khóa 7 Ngô Quyền. Như một đóm than hồng nằm im trong bếp lửa, chợt 
bùng lên một tình cảm thâm trầm, đến nỗi người còn lại liên tưởng những 
khuôn mặt thân quen vẫn còn kề cận bên mình …“Đường còn xa chắc cô 
Nguyệt đang mong đợi”, tiếng người bạn nhắc nhở, đành quên một chút tản 
mạn tôi tăng vận tốc mong đến tận nơi với bao người đang chờ đợi. Chờ đợi 
và ước mong, cũng như ước mong trong ngày Đại Hội Ngô Quyền gặp lại 
nhiều bạn bè xưa. 

Nhà cô Nguyệt đây rồi. Cũng căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, với bạn bè 
thân hữu, bạn đồng nghiệp và nhất là đám học trò khó thương và quậy phá của 
cô từ Orange County. Cô Đặng Thị Trí, có thêm cô Bùi Thị Ngọc Lan cùng 
phu quân là huynh trưởng Huỳnh Công Chức, Mai Trọng Ngãi, Lữ Công Tâm, 
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Hạnh, Ma Thị Ngọc Huệ, Mia Mỹ, Trần Thị 
Minh Tâm, Trương Lê Minh Phương, chị Hoa và Trần Thị Hạnh. Chúng tôi 
vui mừng gặp lại một người anh trong gia đình Ngô Quyền là anh Nguyễn 
Đình Nguyên, Thầy Minh Long Thành cũng như nhiều đồng hương và thân 
hữu quen thuộc vùng San Diego. Mọi người đã nhập tiệc ăn uống và trò 
chuyện vui vẻ như mừng cho một người thân trong gia đình. Buổi tiệc bắt đầu 
sôi động thêm khi quý đồng hương Biên Hòa đặt những câu hỏi dồn dập đến 

người viết, và cảm nghĩ khi đọc xong bài 
“Anh Trai Biên Hòa Em Người Cà Mau” 
trên đặc san Tân Mão Biên Hòa California: 

“Không biết đây là chuyện tưởng 
tượng hay là thật, câu chuyện nầy khiến 
tôi cảm thấy buồn buồn như trời mây 
mù buổi sáng hôm nay ơi, nếu đó là sự 
thật, Tôi muốn biết người con gái mang 
tên Lỳnh Quỳnh, đã biết rõ cha cô ấy là ai 
chưa?  Cảm giác của cô ấy như thế nào 
khi tìm được cha mình?  Và ngược 
lại cảm giác của người cha khi gặp con 
gái không mong đợi của mình ra sao?” .  

Và còn đi xa hơn nữa với ba điều bốn 
chuyện về chuyện văn chương: 

“Theo tôi nghĩ có 2 loại nhà văn, văn 
chuyên nghiệp và văn tài tử, Tôi đọc văn 
của những nhà văn chuyên nghiệp đọc để 
mà đọc nhưng tôi không thích loại văn 
hoa nầy, rất bóng bẩy, lưu loát như một 
cái máy hay một bức tranh vô hồn, họ viết 
chỉ để viết kiếm tiền, để có lợi danh, 
viết để mà viết nhưng thiếu con tim ..., 
nhưng văn chương tài tử, tạm gọi tài tử vì 
tôi không có đủ ngôn từ để diễn đạt loại  
văn nầy ... Người viết hầu hết viết lên 
những điều đã xảy ra trong cuộc đời họ, 
hay qua bạn bè, hoặc từ người thân của 
họ.  Họ viết một bài văn bằng hơi thở, nụ 
cười, nước mắt và cả con tim được đặt vào 
đó ...”. Những tiếng nhạc rộn ràng, tiếng 
nói tiếng cười vô tận, cùng lời mời nhau 
thưởng thức món ăn và nâng ly chúc lời tốt 
đẹp. Thiếu Tá phu quân của cô Hoàng 
Minh Nguyệt mang Martel ra mời Đại Tá 
phu quân của cô Bùi Thị Ngọc Lan. Huynh 
trưởng Huỳnh Công Chức được chị Hoàng 
Sĩ Cư gọi 2 tiếng thân thương “Cậu Tám” 
hớn hở khi gặp lại những đàn em lại là học 
trò Ngô Quyền của vợ mình, dù tuổi đã 80 
vẫn quyết vui tới bến cùng với bọn nhỏ đến 
nỗi cô Bùi Thị Ngọc Lan phải âm thầm cất 
giấu những chai rượu mạnh, nhưng vị 
Thiếu Tá chủ nhà vẫn hiên ngang mang tiếp 
từng chai rượu với lòng hiếu khách. 
Thương biết mấy Thầy tôi (phu quân cô 
Hoàng Minh Nguyệt) vì lý do sức khỏe 

C
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Thầy không còn uống rượu được, tai Thầy không còn nghe rõ, chỉ nhìn khách 
uống rượu bằng sự thèm thuồng “phải chi mình còn trẻ” để còn được uống 
rượu mạnh, còn được nghe tiếng “rượu vào lời ra”. Người hạnh phúc vẫn là 
nhân vật chánh cô Hoàng Minh Nguyệt đã chia sẻ niềm vui của mình “Cô đã 
xem TV qua đài SBTN cô xướng ngôn viên Bảo Châu giới thiệu mỹ phầm 
mỗi ngày thoa lên mặt, nhìn quý bà quý cô sẽ được trẻ hơn 10 tuổi, nhưng 
riêng cô với mái trường Ngô Quyền đã làm đẹp cuộc đời của cô và cảm thấy 
trẻ hơn mấy lần mười tuổi rồi”. Người hạnh phúc thứ nhì là chị Hoàng Sĩ Cư, 
đêm nay chị có dịp uống rượu, được hát nhiều hơn, hát bằng tâm trạng của 
mình những câu chuyện tình của môt lần dang dỡ. chị Mia Mỹ vẫn sống động 
như thuở nào với “Quên Đi” và chỉ biết gởi gấm lòng mình cho ai đó với “Có 
Những Niềm Riêng” hòa trong tiếng đàn của nhạc sĩ Đức Hưng, những bước 
nhảy điêu luyện của Thầy Minh Long Thành và các thân hữu San Diego. 
Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng có đủ màu sắc Nam Trung 
Bắc, chị Đính thân hữu Biên Hòa đã diễn đạt ngọt ngào qua bài thơ viết về xứ 
Huế, Nguyễn Hữu Hạnh tiếp tục ru hồn mọi người qua những câu giọng cổ 
ngọt ngào như đáp lại tấm lòng của quý đồng hương và thân hữu mến mộ đặc 
biệt là 2 bậc trưởng thượng bác trai đưa bác gái đến ngồi trên xe lăn vẫn chờ 
đợi đến phút cuối để được nghe vọng cổ, bằng cái nắm tay run rẩy cám ơn với 
lời nói chân tình “anh hát hay quá tưởng chừng như đang nghe Út Trà Ôn, 
anh có thể hát cho tôi nghe bài Tình Anh Bán Chiếu?”. 

Những cô bạn trẻ San Diego tiếp tục với những bản nhạc kích động thời 
xưa cũ, “90 Năm Cuộc Đời”, “Anh Là Lính Đa Tình” đã tạo thêm sự hứng 
khởi cho quý bậc nữ lưu cao tuổi tuy đã gần 80 vẫn còn sung sức “quậy tưng 
bánh luôn” với những bước nhảy soul, twist, agogo, bebop. Cô Hoàng Minh 
Nguyệt với những bước chân mềm mại cùng với Nguyễn Hữu Hạnh trong điệu 
Cha Cha Cha. Phải chi gia đình của quý bậc trưởng thượng nhất là các con 
cháu được nhìn những hình ảnh nầy là cả một niềm hạnh phúc. Niềm vui và 
hạnh phúc không cần bôn ba đâu xa, trời Âu hay Á chỉ ở gần nhà, như điều 
mong ước của cô Bùi Thị Ngọc Lan “cô thiết nghĩ từ đây về sau không cần 
đăng chúc mừng sinh nhật, ai có ngày sinh nhật mình kéo đến nhà chúc 
mừng sinh nhật vui hơn”. “Happy Birthday” được mọi người cùng hát để 
chuẩn bị cắt bánh sinh nhật, bài hát được hát thêm một lần nữa cho ái nữ cô 
Hoàng Minh Nguyệt người có diễm phúc trùng ngày sinh với mẹ mình. Cô 
Hoàng Minh Nguyệt trong sự xúc động gởi lời cám ơn tình cảm mọi người 
tham dự đã dành cho cô, cô lại được đứa học trò nhắc khéo cám ơn thêm gia 
đình các con, các cháu và nhất là người bạn đời dù hôm nay Thầy không nghe 
rõ tâm tình của cô, cụ thể bằng nụ hôn vội vàng của tuổi hoàng hôn … 

Một ngày họp mặt mừng sinh nhật quá vui nên quá chén, từ tình cảm thầy 
trò đồng hương và đồng môn, không biết say men tình hay men rượu, trên 
đường về phải nhường tay lái cho người em nhỏ Minh Tâm và chị Trần Thị 
Hạnh. Những tưởng rằng sẽ thiếp say ngủ trên đường về vì có rượu, Nguyễn 
Văn Hòa và tôi chợt tỉnh hẵn, thực tình không dám say trước tài lái xe xuyên 
bang của chị Trần Thị Hạnh. Chúng tôi lại có dịp kể cho nghe những câu 
chuyện vui buồn trên đường về, xoay quanh vấn đề chồng Nam vợ Bắc, chồng 
Bắc vợ Nam tựu chung vẫn là hạnh phúc nếu biết gìn giữ. Mọi người có được 
những nụ cười vui qua lời dí dỏm của anh Bắc Kỳ Nguyễn Văn Hòa. Rồi đến 
chuyện buồn, đời người vốn dĩ qua mau, buồn vui lẫn lộn và mất mát. Đại gia 
đình một người học trò, một người cô, một người bạn gồm đủ Nam Trung 
Bắc, người chồng Nam Kỳ đã sớm bỏ chị ra đi sau thời gian dài chiền đấu với 
bệnh tật, các con của chị còn ở Việt Nam, trước sự mất mát lớn lao đó chị 
cũng đã tự mình đứng vững, một phần lớn từ tình cảm của mái trường Ngô 
Quyền. Vô tình với trong phút giây nhắc lại bằng thương tưởng … Thầy 

Nguyễn Phong Cảnh. Chúc mừng sinh nhật 
cô Hoàng Minh Nguyệt, kính mong cô đêm 
nay có giấc ngủ ngon với nhiều mộng đẹp, 
như một lời nhắn nhủ “con người quý ở 
nhau còn có một tấm lòng”. 

• Nguyễn Hữu Hạnh 
 

CỨU TRỢ 
THƯƠNG PHẾ BINH 

 
Kính thưa quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu. 
 
Được sự ủy nhiệm và tin cậy của quý đồng hương 
và thân hữu, chúng tôi kính gởi đến quý đồng 
hương và thân hữu một vài hình ảnh mà Hội Ái 
Hữu Biên Hòa California đã làm trong phạm vi 
nhỏ bé của chúng tôi  đối với TPB Biên Hòa. 
 
Trân trọng, 
Hội  Ái Hữu Biên Hòa California 

TPB Hùynh Văn Tấn: Số Quân: 60/153657. Cấp 
bậc Đại Úy, Chi Khu Long Thành, sau được thuyên 
chuyển ra Tiểu Đoàn/ĐPQ cho đến ngày 30 tháng 
Tư Đen. Anh hiện mù hai mắt vì bị mũ cây sơn hủy 
hoại trong thời gian cải tạo, giờ lại thêm chứng bệnh 
về tiết niệu nên phải mang tòn ten bịch nylon 24/24 
dưới hạ bộ. Khi được thả ra khỏi trại cải tạo, anh 
sống bằng nghề bán vé số, lúc đó anh chỉ bị mù một 
mắt rưởi, nhưng sau khi hai mắt đã bị mù hẳn, anh 
phải bỏ nghề bán vé số vì cụt vốn, do kẻ xấu đã trao 
vé số cũ lại cho anh hoặc lấy luôn. Địa chỉ của anh 
là: 41/1A, ấp Nhất Hòa, xạ Hiệp Hòa, Thành phố 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 
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Đại Gia Đình Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Bản Tin Số 4: 
Ý NGHĨA VÀ KẾ HOẠCH 

cho Ngày Đại Gia Đình Ngô Quyền Hội Ngộ 
Toàn Thế Giới Kỳ II (2011) 

 

A/ Ý Nghĩa của ngày ĐGĐ Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II (2011)  Qua thu thập ý kiến từ email, điện thoại, của thầy cô, 
bạn hữu thời gian qua, Ban chấp hành Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền / BH chính thức công bố 3 ý nghĩa và cũng là 3 mục tiêu chính 
của Ngày Đại Gia Đình Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới  kỳ II (2011) như sau:  

1. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp và sự thành công của Hội Ngộ Trùng Phùng kỳ I, năm 2006,  Đại gia đình Ngô Quyền gồm các 
Thầy Cô, Thân Hữu và Cựu Học Sinh trường Ngô Quyền từ khắp nơi trên thế giới cùng về họp mặt mừng 55 năm thành lập 
Trường và 10 năm thành lập Hội. 

2. Thêm một lần trong đời các Cựu Học Sinh có cơ hội gặp gỡ, bày tỏ lòng tri ơn, vinh danh quý Thầy Cô đã tận tụy dạy dỗ cho 
chúng ta thành nhân.  

3. Thêm một lần trong đời đại gia đình Ngô Quyền bỏ hết phiền muộn trong cuộc sống, trở về tìm lại những kỷ niệm thời Ngô 
Quyền rực rỡ, cùng nhau tham dự 1 chuyến du lịch, nghỉ hè xa đầy ý nghĩa. 

B/ Dự trù kế hoạch & nhân sự cho công việc tổ chức: Để thực hiện kế hoạch to lớn này, Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền/BH đã nổ 
lực tiếp xúc với các tổ chức bạn, các nhân sự trong đại gia đình Ngô Quyền để thảo luận và dự trù kế hoạch cho việc tổ chức.  

Dự trù kế hoạch tổ chức: Công việc tập trung chung quanh 2 bộ phận quan trọng:  Khối Tổ Chức Ngày ĐGĐ Ngô Quyền Hội Ngộ 
Toàn Thế Giới 2011 (kỳ II) và Khối Báo Chí Truyền Thông. 

I.  Khối Tổ Chức: Đảm nhận các công việc liên quan đến ngày ĐGĐ Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II (2011).  

Gồm có: Tổ chức Tiền Đại Hội vào thứ bảy mùng 2/7/2011, Ngày NQ Hội Ngộ vào chủ nhựt mùng 3/7/2006 và các tour du lịch sau 
đó.  Khối Tổ Chức ngày ĐGĐ NQ Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II (2011) được điều hợp bởi anh Mai Trọng Ngãi và các thành viên 
gồm quý anh Phan Kim Phẩm, Lê văn Tới, Trương Kiến Xương , Nguyễn Anh Tuấn, Lữ Công Tâm , Nguyễn Hữu Hạnh, Huỳnh 
Quan Minh và các ban trực thuộc gồm:  
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1. Ban Liên lạc: Liên Lạc Thầy Cô: (Đang cần nhân sự góp sức) Cô Hà Thị Nhung, Cô Ma Thị Ngọc Huệ, Cô Nguyễn Thị Hoa. Cô 
Bùi Kim Ri, cô Trần Thị Minh Tâm, Thầy Phan Thanh Hoài, Thầy Hoàng Phùng Võ, Thầy Nguyễn Văn Phố. 

Liên Lạc Bạn hữu: (Đang cần nhân sự góp sức) Một danh sách gồm nhiều anh chi Liên Lạc các khoá (Đang cần nhân sự góp sức),  

Liên Lạc các quốc gia: France: Đỗ Cao Thông, Tô Thị Nết. England: Lê Thanh Liêm. Canada: Thầy Trần Thanh Thủy, Thầy 
Nguyễn Văn Lục, Thầy Huỳnh Công An. Australia: Huỳnh Công Danh, Lê Tấn Tài, Thái Lê, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Thị Hạnh, 
Trương Đức Hoàng  - Germany: Phạm Hữu Chương, - Hòa Lan: Pham Kim Luân, - Bĩ:  Bùi Thị Hai Muller, Trần Hải Ninh, 
Canada: Phạm Phú Vĩnh, Phạm Công Minh. Ilty:  Châu Kim Mỹ. Việt Nam: Trần thị Hiệp, Nguyễn Thanh Tùng, Huỳnh văn Diệp. 

Liên Lạc các tiểu bang toàn Hoa Kỳ (Đang cần nhân sự góp sức) Texas: Trần Minh Tâm & Trần kim Vy , Đỗ Hữu Phát, Nguyễn 
Thái Bửu, Đỗ Đình Tâm, Nguyễn Hữu Đức, Thầy Trần Phiên. Chicago: Nguyễn Thế Hùng, Boston: Phan Thành Tâm, Bùi Công 
Nguyên. Đông Bắc Hoa kỳ: Lý Thành Phi, Võ Hãi Dương, Nguyễn Kim Quan, Lê Hữu Phước, Nguyễn Hữu Hùng. Attlanta: Phạm 
Hoàng Minh. Utah: Đặng văn Toản, Nguyễn Thy Ân, Võ Thị Tuyết Mai, Lâm Quang. Seattle: Phạm Thị Hữu Hạnh, Nguyễn văn 
Thinh, Huỳnh văn Lầu, Nguyễn văn Cửu. Bắc Cali: Lê văn Đông. Nam Cali: Ma thị Ngọc Huệ. San Diego: Hoàng Sĩ Cư. Vì Chs 
NQ tại Hoa Kỳ quá đông, danh sách này sẽ được bổ túc và cập nhật sau khi có thêm sự góp sức của nhiều Thầy Cô và Bạn Hữu. 

Liên Lạc chs Ngô Quyền thế hệ trẻ: (Đang cần nhân sự góp sức). ĐGĐ NQ Hội Ngộ Toàn Thế Giới Kỳ II (2011) lần này chính 
thức mời gọi chs Ngô Quyền Thế Hệ trẻ tại hải ngoại cùng tham dự: NguyễnTrần Diệu Hương, Nguyễn Thị Thu Hương,  

2 . Ban Vận Động bảo trợ: (Đang cần nhân sự góp sức) Nguyễn Thị Tất Ứng, Vũ Thị Minh Tâm, Phan Kim Phẩm, Trương Kiến 
Xương, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Hạnh, Huỳnh Quan Minh… 

3 . Ban Tiếp Tân: (Đang cần nhân sự góp sức) Dưong Minh Chấn , Đỗ Hữu Phương, Đỗ Trung Quân , Võ Thị Tuyết,  Cao Thi 
Chung, Nguyễn Thị Thưởng, Trần Thị Hạnh, Nguyễn thị Tất Ứng, Nguyễn Kim Huê, Trương Lê Minh Phương… Dự trù cần từ 30 
đến 50 anh chị tình nguyện vào ban tiếp tân, để đón tiếp các anh chị từ xa đến.  

4 . Ban Đặc Trách vinh danh Thầy Cô: (Đang cần nhân sự góp sức) Nguyễn Thị Tất Ứng, Trương Lê Minh Phương, Trần Thị Minh 
Nguyệt, … 

5 . Ban Văn Nghệ - MC: (Đang cần nhân sự góp sức) Nguyễn Thi Thu Hương, Nguyễn Thành Long, Bùi thị Hảo, Nguyễn Hữu 
Hạnh, Nguyễn Thy Ân, Thái Phước, Huỳnh Quan Minh, Tôn Nữ Diệu Hương. Nguyễn Thị Mỹ, Võ Đình, Cô Hoàng Minh Nguyệt, 
Hoàng Sĩ Cư, Thầy Nguyễn Văn Phú, Thầy Nguyễn văn Minh, Lữ Công Tâm. 

6 . Ban Trật Tự: (Đang cần nhân sự góp sức) Đinh Hoàng Vân, Ma Thành Tâm, Huỳnh Kiệt, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Xuân Hóa, 
Tiêu Hồng Phước. 

7. Ban Du Lịch: (Đang cần nhân sự góp sức) Phan Kim Phẩm - Nguyễn Thị Tường Lynh, Tô Anh Tuấn - Nguyễn Thị Hiền, Lữ Công 
Tâm, Mai Trọng Ngãi.  

8 . Ban Cố Vấn: (Đang cần nhân sự góp sức) 
Thầy Phan Thanh Hoài, Thầy Nguyễn Thất Hiệp, Thầy Mai Kiến Phúc, Thầy Phan Thông Hảo, Thầy Nguyễn Đình Phương, Thầy 
Nguyễn Văn Phố, Cô Đặng Thị Trí…  

II.  Khối Truyền Thông Báo Chí:  Đảm nhận công việc liên quan truyền thông báo chí. Gồm có: thực hiện Tác phẩm: “Ngô Quyền 
Một Thời Để Thương Để Nhớ”, Kỷ Niệm 55 năm Thành Lập Trường và 10 năm Thành Lập Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền, một 
Tác Phẩm Đầu Tiên Để Đời của Đại Gia Đình Ngô Quyền và  1 DVD về Ngày ĐGĐ NQ Hội Ngộ Toàn Thế Giới kỳ II (2011). Tất cả 
nhằm lưu lại làm kỷ niệm và làm tài liệu về Ngô Quyền cho các thế hệ hiện tại và mai sau có thể tham khảo, hiểu biết thêm về trường 
Ngô Quyền. Khối Truyền Thông Báo Chí được sự cố vấn đặc trách của anh Trần Hữu Phúc và Tô Anh Tuấn, điều hợp bởi chị Võ Thị 
Ngọc Dung và các thành viên gồm quý anh chị Nguyễn Trần Diệu Hương, Trần Ngọc Danh, Nguyễn Thị Minh Thủy và các ban trực 
thuộc gồm:  

1. Ban Biên Tập: Nguyễn Trần Diệu Hương, Trần Ngọc Danh, Nguyễn Thị Minh Thủy, Hoàng Mai Đạt, Nguyễn Ngọc Xuân, 
Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Kim Luân, Ngô Càn Chiếu, Nguyễn Mạnh Dũng, Hà Thu Thủy, Võ Đình Tuyết, Nguyễn Văn Vinh, Trương 
Đức Hoàng, Hạnh Phạm, Huỳnh Văn Huê, Phạm Chinh Đông, Lê Du Miên, Nguyễn Hữu Hạnh, Võ Thị Ngọc Dung.  

2. Ban Sưu Tập trình bày hình ảnh: (Đang cần nhân sự góp sức) Tô Anh Tuấn, Diệp Hoàng Mai, Võ Thị Tuyết, Trịnh Kiều Oanh, 
Huỳnh Quan Minh, Nga Frook, Hoàng Ánh Nguyệt. 
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3. Ban Kỹ Thuật: (Đang cần nhân sự góp sức) Thầy Hoàng Phùng Võ, Thầy Nguyễn Văn Phố, Nguyễn Thị Hiền, Tô Anh Tuấn  

4. Ban Điện Ảnh: (Đang cần nhân sự góp sức) Phạm Khắc Đàm, Chu Mai, Châu Trần, Phạm Sơn Danh, Nguyễn Hữu Dũng … 

5. Ban Nhiếp Ảnh: (Đang cần nhân sự góp sức) Nguyễn Thị Kiễm Lê, Nguyễn Văn Bữu, Nguyễn Hữu Dũng, Đỗ Trung Quân, Phạm 
Sơn Danh, Huỳnh Quan Minh. 

6. Ban Web Site: Phạm Luyến, Nguyễn Hữu Hạnh, Võ Thị Ngọc Dung .  

5. Ban Cố Vấn Truyền Thông Báo Chí: Thầy Hà Tường Cát, Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, Thầy Kiều Vĩnh Phúc, Thầy Nguyễn Văn 
Lục, Thầy Nguyễn Văn Phú, Trần Hữu Phúc, Tô Anh Tuấn. 

Chú thích 1 số chi tiết trong bản tin: 
a) Những chi tiết ghi trên được đưa ra chỉ có tính cách gợi ý dùng làm căn bản để đúc kết cho kế hoạch chính thức hoàn hảo hơn trong 
tương lai (sau khi nhận sự  góp ý của thầy cô và bạn hữu). Phần lớn nhân sự nêu tên đã nhận lời cộng tác, phần còn lại là qua đề nghị 
của buổi họp, xin được reply email nếu không đảm nhận được, vì công việc tổ chức lớn lao này rất cần nhiều nhân sự, nên rất tha thiết 
mong mỏi có sự tham gia cộng tác tích cực từ tất cả Thầy cô và các bạn. Xin liên lạc về Hội sớm để việc sắp đặt được thích hợp. 

b) Công việc của 2 khối đều có tầm vóc quan trọng riêng biệt:  
- Ngày ĐGĐ Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn thế Giới kỳ II (2011) đánh dấu sự tái ngộ rộng lớn lần thứ hai của đại gia đình Ngô Quyền. 
- Tuy nhiên đa số trong đại gia đình Ngô Quyền nếu không có được cơ hội đến tham dự, thì các tác phẩm do Khối Truyền Thông Báo 
Chí thực hiện sẽ phần nào đền bù sự thiệt thòi này và sẽ được lưu trữ làm tài liệu tham khảo về trường Ngô Quyền cho thế hệ mai sau.  

c) Các vai trò nêu trên nhằm cho việc liên lạc để điều hợp kế hoạch được hữu hiệu, nhịp nhàng hơn giữa các ban và nhân sự trực 
thuộc.  

d) Hội chịu trách nhiệm về tổ chức nên Ban Giám Sát (gồm quý Thày Hà Tường Cát, Thày Mai Kiến Phúc và anh Đinh Hoàng Vân) 
đóng vai trò kiểm soát các hoạt động theo đúng nội quy và Ban Thủ Quỹ sẽ phụ trách & kiểm soát cùng tường trình công khai hoá mọi 
chi thu.  

e) Về các tour du lịch tới nay có những dự án đầy hấp dẩn như sau: 

*Tour du lịch 1 ngày thăm viếng Little Saigon do anh Mai Trọng Ngãi phụ trách 
*Tour du lịch 5 ngày Du Thuyền đi Mexico do Lữ Công Tâm và Nguyễn Hữu Hạnh phụ trách  
*Tour du lịch 3 ngày đi Las Vegas  do Nguyễn Sơn Danh phụ trách  

f) Trong các bản tin kế tiếp, các Khối cùng các ban chuyên trách sẽ lần lượt trình bày chi tiết phần việc của mình (để đại gia đình NQ 
góp ý, cùng bổ sung nhân sự). 

Sau cùng, tha thiết xin quý Thầy Cô và các bạn hãy REPLY cho Hội biết đã sẳn sàng đưa vai cùng vác phần việc nào để Hội điều hợp 
công việc cho Ngày ĐGĐ Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn thế Giới kỳ II (2011) được thành công thật rực rở!  

Mọi ý kiến đóng góp và ghi danh tham dự xin gửi về email của Hội: ngoquyenbh@yahoo.com 

*Tất cả check ủng hộ cho Tổ Chức hoặc Tác Phẩm NQ xin ghi: Hội Ái Hữu CHSNgô Quyền BH và gửi về địa chỉ: 

Hội Ái Hữu CHSNgô Quyền BH  
P.O.Box 2125 

Westminster, CA 92684 

Tất cả nỗ lực xin dành cho: 

NGÀY ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN HỘI NGỘ TOÀN THẾ GIỚI KỲ II (2011)  

Ban Chấp Hành / Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - BH 


