
 

Thầy Cô Khoá 15 KSCC 

 Ai còn ai mất? 
Từ Minh Tâm 

 
Quý thầy cô Trường Công Chánh trong cuộc hội ngộ ngày 6/10/2012 của khoá 15 KSCC 

Từ trái: Thầy Lê Vy Quốc, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, thầy Huỳnh Minh Nguyện, thầy ðặng Huấn, thầy ðoàn 

Văn Thân, thầy Phan Việt Ái, (và phu nhân), thầy Trần Thanh Liêm, thầy Phạm Hữu Thiên.

Sau cuộc họp mặt kỷ niệm 40 năm của khoá 
15 KSCC tại Sài Gòn mà tôi tham dự không 
ñược, các bạn ñồng môn ñã gởi cho tôi những 
tấm hình chụp chung với các thầy cô trong dịp 
nầy. Rất mừng khi thấy quý thầy cô vẫn khoẻ 
mạnh và vui vẻ. Nhân ñây, thử nhớ lại xem quý 
thầy cô của khoá 15 ở Trường Công Chánh 
trước 1975 hiện giờ ai còn ai mất, sinh sống ở 
ñâu và sinh hoạt ra sao? 
 

1. Ở trong nước: 

Thầy ðặng Huấn: Sau khi ñi học tập, thầy 
tiếp tục về làm giảng viên tại Bộ Môn Cầu 
ðường, Khoa Công Chánh từ năm 1977. Sau 
khi Việt Nam mở cửa, song song với dạy học, 
thầy mở công ty xây dựng riêng và làm ăn rất 
khá. Hai con trai của thầy ñều tốt nghiệp kỹ sư 
xây dựng của trường, và cũng kế nghiệp thầy 
trong việc quản lý công ty nầy. Mỗi lần về Việt 
Nam tôi ñều có dịp gặp lại thầy. Trông thầy vẫn 
khoẻ mạnh và rất phong ñộ, tuy tóc ñã ñiểm 
sương ñậm dần. 
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Thầy ðoàn Văn Thân:  Sau khi ñi học tập 
về, thầy ñi làm với các công ty xây dựng. Có 
một thời gian thầy quản lý một Resort (Thụy 
Sĩ) ở Mũi Né. Cô ñã mất và thầy ñã tái hôn. Cô 
năm nay mới 42 tuổi và ñã có thêm 2 trai với 
thầy. Thầy Thân khoe: “Cháu ngoại tôi còn … 
già hơn con tôi !!!”. Hiện thầy làm cho công ty 
APAVE (Pháp) chuyên ngành tư vấn xây dựng, 
mở tại Việt Nam. 

Thầy Lê Vy Quốc: Sau 1975, tiếp tục dạy 
tại Phòng Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng cho 
tới khi về hưu và hiện thầy vẫn là Trưởng 
Phòng Thí Nghiệm của công ty APAVE-VN. 

Cô Nguyễn Thị Kim Thạch: sau 1975, 
tiếp tục làm việc tại Bộ Môn Cơ Học ðất và 
giảng dạy môn ðịa Chất. Hiện cô ñã về hưu và 
vẫn còn ñộc thân! Tuy không có dịp gặp cô 
nhưng tôi có nói chuyện với cô vài lần qua ñiện 
thoại. Cô rất vui vẻ yêu ñời và ñã ñi du lịch khá 
nhiều nước ở Âu Châu, Úc Châu, Á Châu. Cô 
ñã yếu thấy rõ.  

Thầy Trần Thanh Liêm: sau năm 1975, 
tiếp tục dạy tại Bộ Môn Cầu ðường , Khoa 
Công Chánh sau ñó rời trường ra ngoài lập gia 
ñình và mở công ty riêng. Cuộc sống của thầy 
bình thường, nhưng dáng vẫn còn “phong ñộ”. 

Thầy Phạm Hữu Thiên: Là thầy rất trẻ, 
chỉ tầm tuổi với anh em lớp tôi. Sau năm 1975, 
tiếp tục làm việc tại Phòng Thí Nghiệm ðường 
và khoảng 1988, ra ngoài lập công ty xây dựng 
An Tâm, chuyên các công trình ở Sài Gòn, 
Bình Dương, làm ăn rất phát ñạt. 

Thầy Phan Việt Ái (Alan Phan): dạy môn 
Cấp Thuỷ & Bài Thuỷ. Thầy ñịnh cư ở Mỹ và 
ñổi qua làm việc về ngành tài chánh. Thầy là 
tác giả của 9 cuốn sách bằng tiếng Anh, Viết về 
tài chánh và thị trường. Hiện nay thầy là Giám 
ðốc một quỹ ñầu tư, tài chính tại Hồng Kông 
có tên là Viasa, phụ trách cả khu vực ðông 
Nam Á. Thầy có website riêng ở ñịa chỉ 
www.gocnhinalan.com. Về nước, tuy luống 
tuổi, thầy vừa lập gia ñình mới và ñã có một 
ñứa con mới 2 tuổi. Còn cô thì chỉ mới 25 tuổi 
mà thôi ! Thầy rất vui trong buổi gặp gỡ vừa 
qua với các học trò của thầy thuộc khoá 15 CC! 

Thầy Huỳnh Minh Nguyện (dạy thực tập 
ñịa hình): ñịnh cư ở Mỹ, nhưng ñã về Việt 

Nam dưỡng già sau khi cô ñã quy y. Thầy có 
dự họp mặt vừa qua. 

Cô Châu Thị Phước (dạy thực tập ñịa 
hình): mới ñây ñọc ñược tin cô ñã xuất cảnh 
sang ở Mỹ ñoàn tụ với con (AHCC ñã có bài 
ghi nhận). 

2. Quý thầy ñã mãn phần trong nước: 

Thầy Tống Văn Bảy (Bộ môn ðịa Cơ), ñã 
mất năm 2002. 

Thầy Hồ ðắc Cường (có tật ở chân, dạy 
Cấp Nước, Kỹ thuật Môi Sinh), ñã mất 2004 vì 
áp huyết cao. 

Thầy Phan Ngọc Thể (dạy mộn Thiết Kế 
ðường) ñã mất. (Thầy vẫn chưa lập gia ñình). 

3. Quý thầy ñã mất tích trên ñường vượt 
biên: 

Thầy Lê Văn Danh. 

Thầy Nguyễn Thành Trọng Thủy. 

Thầy Danh (nhỏ - dạy Thực Tập ðịa 
Hình). 

4. Sống ở nước ngoài: 

Thầy Nguyễn ðức Chí: hiện về hưu ở 
Maryland - Mỹ. Thầy hoạt ñộng rất tích cực 
trong Ban Biên Tập Lá Thư Ái Hữu Công 
Chánh (LTAHCC) trong nhiều năm. 

Thầy Trình Hữu Dục: trước ñây làm việc 
ở Bộ Giao Thông tiểu bang Cali (Caltrans), ñã 
về hưu, hiện ở Sacramento. (Thầy ñã góp công 
trong việc soạn thảo Kỷ Yếu Công Chánh). 

Thầy Trần Quang Sinh: trước ñây làm 
việc ở Bộ Giao Thông tiểu bang Cali 
(Caltrans), ñã về hưu, hiện ở Nam Cali. 

Thầy Lê Trung ðịnh: trước ñây làm việc 
ở Bộ Giao Thông Tiểu Bang Cali (Caltrans), ñã 
về hưu, hiện ở Nam Cali. 

Thầy Vương ðình Bách: hiện ở Nam Cali, 
có gặp thầy ñi họp AHCC nhưng không rõ sinh 
hoạt. 

Thầy Trương Hoàng Vĩnh Phương: trước 
ñây ở Úc, sau ñó qua Nam Cali, làm việc cho 
Caltrans. Thầy có nhiều bài nghiên cứu về ðịa 
Chất và Sóng Thần. 
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Thầy Lưu Hữu Duyên: còn làm việc cho 
Caltrans, hiện ở Los Angeles. 

Thầy Lê Kim Thắng: còn làm việc cho 
Caltrans, hiện ở Bắc Cali.  

Thầy Lê Phước Non: ñịnh cư ở ðức. 

Thầy Bửu ðôn: ñã về hưu, hiện ở miền 
ñông Hoa Kỳ. 

Thầy Nguyễn Quý Hảo (dạy môn Thuỷ 
Tính - ñã ñổi tên thành Vũ Quý Hảo): Thầy là 
một thành viên tích cực của AHCC Houston - 
Texas. 

Thầy Nguyễn Thanh Toàn: Nguyên Giám 
ðốc Học Viện Quốc Gia Kỹ Thuật ñến 1975, 
ñã về hưu ở Texas. 

Thầy Nguyễn ðức Thịnh: Nguyên Giám 
ðốc Cao ðẳng Công Chánh, nghe nói thầy ở 
Bắc Cali, nhưng không rõ tin tức. 

Thầy Nguyễn Ngọc Thịnh: Nguyên Giám 
ðốc Cao ðẳng Công Chánh hiện ở Melbourne, 
lâu lâu có thấy hình chụp của thầy trong những 
cuộc họp AHCC Melbourne. 

Thầy Nghiêm Phú Phát (dạy Thực Tập 
Thuỷ Lợi): hiện ở Nam Cali. 

Thầy Nguyễn Trọng Ba: Hiện ở Úc. Mới 
ñây trong cuộc họp ái hữu ở Sydney, thầy có 
ñến dự và nhận Bằng ðại Thượng Thọ. Nhìn 
hình trông thầy còn rất khoẻ và vui! 

 
Thầy Nguyễn Trọng Ba (hình của AHCC Sydney) 

Thầy Nguyễn Bát Tuấn: hiện ở Sydney. 

Thầy Nguyễn Triệu ðồng: nghe nói thầy ở 
Pháp, có về Việt Nam và thăm trường nhiều 
lần, nay không rõ tin tức. 

Thầy Võ Thế Hào: sau khi học tập về, thầy 
dạy lại môn toán ở Khoa Cơ Bản - Trường ðại 
Học Bách Khoa. Thầy hiện ñịnh cư tại Pháp. 
Trước ñây mấy năm, thầy có qua Nam Cali 
chơi và ñược các cựu học sinh tiếp ñãi nồng 
hậu. 

5. ðã mãn phần: 

Thầy Trịnh Ngọc Răng: sau năm 1975, 
thầy có dịp qua Kuwait làm việc về xây cất. 
Khi quân Iraq xâm lăng Kuwait, thầy bị họ bắt, 
vài tháng sau mới thả. Trong một dịp gặp thầy 
ở Nam Cali, thầy cho biết ñã về Việt Nam thăm 
trường cũ và ñược các môn sinh tiếp ñãi nồng 
hậu. Trong và những năm cuối ñời, thầy bị ung 
thư, về Huế sinh sống mất và chôn ở ñó. 

6. Mất liên lạc: 

Thầy Phan Thanh Trường (dạy bê tông cốt 
thép ñến cả sau 1975). 

***** 

Trên ñây là vài ghi nhớ rất ñơn giản về quý 
thầy cô ñã giảng dạy khoá 15 ở Trường Công 
Chánh trước 1975. Tài liệu có ñược nhờ các tin 
tức trên LTAHCC và thông tin của bạn Nguyễn 
văn Hiệp (VN) nhưng còn nhiều thiếu xót, 
mong quý thầy cô và các bạn bổ túc thêm.  

Ba mươi bảy ñã năm trôi qua, có biết bao 
nhiêu thay ñổi trong cuộc sống. Viết bài nầy, 
tác giả hy vọng người ñọc cùng hồi tưởng về 
quý thầy ñã mãn phần với lòng tri ân và cầu 
chúc quý thầy cô còn sanh tiền ñược nhiều sức 
khoẻ, hạnh phúc. Công ơn giảng dạy của quý 
thầy cô lúc nào chúng em cũng luôn ghi nhớ./. 

10/2012  
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