
 

AH AH AH AH NguyNguyNguyNguy����nnnn    ðìnhðìnhðìnhðình    DuâDuâDuâDuâ�tttt    vàvàvàvà    NguyNguyNguyNguy����nnnn    Nh� BNh� BNh� BNh� Báááá    
về hưu 12-30-2013 

Giang Khưu ghi lại 

AHCC tại nhà hàng Flourishing Garden 

 
Các bạn Caltrans tại nhà hàng Fortuna Buffet, Oakland. 
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Thật là một bất ngờ cho tôi khi nhận ñược 
tin từ một Thân hữu Caltrans mời tham gia tiệc 
khoản ñãi NðDuật và NHBá về hưu tại 
Caltrans Oakland. 

AH Bá ñã cho tôi hay là sẽ về hưu cuối 
tháng 12 và chúng tôi ñịnh ngày tổ chức tiệc 
chúc mừng. Còn về AH Duật thì không ai biết 
cả, tôi có hỏi thì ñược trả lời là chừng 1 năm 
nữa, nay ñùng một cái, nhận ñược tin từ 
Caltrans. Thôi thì 2 hồi nhập một, tổ chức cùng 
một lúc. 

Ngày giờ cũng rất khó khăn, tôi cũng dọ xét 
các AH khắp nơi. Dự ñịnh ñầu tiên là ngày 22 
tháng 12 sẵn dịp Mừng Giáng Sinh, nhưng AH 
Bá và các AH ở xa muốn vào tháng Giêng 
2014. 

Tôi lại chọn ngày 12 tháng Giêng, và dọ hỏi 
AHCC Nam Cali tổ chức vào ngày nào. Không 
may là Miền Nam tổ chức ñúng vào 12 tháng 
Giêng, thế là tôi phải dời thêm lần nữa là mồng 
5 tháng Giêng 2014, sẵn dịp chúc Mừng Tất 
Niên. 

Như các AH ñã biết AH Duật ñã từng ñảm 
trách LTCC từ số 93 tới số 96 và sau ñó tiếp 
tục họp tác với AH Ái Văn phát hành các số 
97-100. 

 
Buổi tiệc tại Oakland do NT Bạch Yến và 
Trần Tố Như tổ chức ngày Dec 05, 2013 

 

ðúng ngày 5 tháng 12, 2013 các KS 
Caltrans ñã lần lượt ñến nhà hàng Fortuna 
Buffet trên ñường Broadway Oakland bằng 
phương tiện xe shuttle miễn phí hoặc lội bộ 
khoảng 15 phút. 

Số người tham dự gần 50 KS Caltrans và 
vài AHCC ñã về hưu tới chung vui như HT 
Giảng, KTGiang, NTPhùng, MðPhượng..... 

Ban tổ chức có hai gói quà tặng cho AH 
Duật và Bá ñồng thời các bạn hữu ký vào áo 
“công trường” ñể kỷ niệm.  

Các bạn hữu ngoài việc chúc mừng AH 
Duật và Bá còn có dịp trò chuyện thoải mái với 

các bạn ñồng nghiệp vì mặc dù cùng chung 
District nhưng một số người ít có dịp gặp nhau 
vì người làm ở Headquarter còn người khác thi 
hành công tác ngoài công trường. 

Buổi tiệc chấm dứt vào khỏang 1:30 pm, 
sau buổi ăn trưa thật no nê vì ñồ ăn thật là ñầy 
ñủ, và các bạn Caltrans phải trở lại làm việc sợ 
các xếp khiển trách. 

Tại buổi tiệc ở Fortuna Buffet Oakland lúc 
11:30 am, Doanh Nguyễn con trai của NðDuật, 
ñồng thời có chức vị cao nhất trong các Kỹ Sư 
VN tại District 4 Oakland, ñứng ra ñọc sơ tiểu 
sử thời gian làm việc của các AH Bá và Duật 
sau khi tốt nghiệp KSCC Trường Cao ðẳng 
Công Chánh VN. 
 
AH Bá: 
Tháng 6/ 1968: Ra trường Khóa 7 KSCC Trung 
Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ VN. 
1968-1974: Nha ðồ Án Tổng Cục Kiều Lộ VN 
(Department of Design). 
1974-1975: Khu Công Chánh Nha Trang. 
1975-1980: ði tù 5 năm sau biến cố 1975 
1980-1986: Kiếm sống tự túc tại VN sau khi ra 
tù. 
1986-2000: Giám ðốc Công Ty Liên Doanh do 
Singapore ñầu tư. 
2000-2001: ðược bảo lãnh qua Mỹ và làm việc 
với một subcontractor VN tại Oakland. 
2001-2013: Caltrans (Department of Design, 
San Jose Construction, and Maintenance). 
 
AH Duật: 
Tháng 4/ 1963: Ra trường Khóa 2 KSCC, 
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, VN. 
7/63-11/78: Sở Tu Bổ, Tổng Cục Kiều Lộ VN. 
4/79-12/79: Refugee tại Letung, Air Raya, và 
Galang Indonesia. 
12/79-11/80: ðịnh cư tại Iowa City và chuyển 
về California 6/80. (EIT: 4/80, PE: 10/80) 
11/80-3/82: Civil Engineer, Parsons Corp., 
Pasadena, CA 
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10/82-3/83: Structural Engineer, AEC Inc., 
Richland, Washington. 
6/83-7/83: Structural Design Reviewer, Bechtel 
Power Corp., SF, CA. 
7/83-12/13: Caltrans, DOT (30.5 yrs) 

83-87: Assistant T.E., Special Projects 
87-92: Associate T.E., Project Engineer, 
Design Peninsula 
92-13: Senior T.E., Office of Design 
Peninsula 

 
Buổi tiệc do AHMB khoản ñãi Jan 05, 2014 

 

Rồi ngày tháng Jan/05/2014 tiệc chúc mừng 
tại nhà hàng Flourishing Garden San Jose AH 
Duật và Bá cũng ñến, sau ñúng 1 tháng sau 
buổi tiệc tại Oakland. Vì có 2 AH về hưu cùng 
lúc nên có hơn 50 người ghi tên tham dự. 
Trong số ñó một số AH ở xa như Sacramento, 
Oakland cũng ñến tham dự. Một vài anh em 
Caltrans cũng có mặt vì cùng AH Bá ñi xe van 
pool ñi làm mỗi ngày từ San Jose tới Oakland 
nhiều năm nay. 

Khi tới ngày thì một vài AH vì không ñược 
khỏe nên không ñến ñược, thành thử có ñúng 
50 người có mặt, ñúng 5 bàn tiệc. 

Ngoài ra nhiều con cháu của AH Duật ñã 
tới chúc mừng Bố và Ông Nội và chị Duật 
mang theo một bánh cake lớn ñể ñãi thực 
khách. AH Duật còn mang thêm vài chai rượu 
chát chiêu ñãi anh em. 

Một lần nữa ban tổ chức lại chọn nhà hàng 
Flourishing Garden vì với giá cả thương lượng 
và chủ nhân rất dễ dãi về ngày giờ và các món 
ăn có thể thay ñổi thêm bớt. 

Các AH vì lâu ngày không gặp nhau nên 
tay bắt mặt mừng, trò chuyện không dứt. Các 
phu nhân cũng không kém, ngồi chung bàn hàn 
huyên tâm sự không bao giờ dứt. 

AH KTGiang mở ñầu buổi tiệc cám ơn các 
AH và TH và giới thiệu các thực khách ở 
phương xa. AH Phượng tiếp tục ñứng ra Chúc 

Mừng Năm Mới các AH và trao tặng 2 món 
quà lưu niệm cho AH Duật và Bá. 

Hai cháu Doanh và Diễn (2 con AH Duật) 
lo chụp các tấm hình rất ñẹp của mọi bàn. Tiệc 
nào cũng phải tàn nên khoảng 2 giờ chiều sau 
khi ăn uống no say và trò chuyện thỏa thích, 
trước khi chia tay các AH ñã chụp chung một 
vài tấm hình kỹ niệm tuyệt ñẹp (tất cả khách 
ñều có mặt trừ gia ñình cháu Diễn) 
 

Thơ tặng Hai bạn Nguyễn ðình Duật và 
Nguyễn Như Bá Về Hưu ngày 30 tháng 12 

năm 2013 

Về hưu sung sướng biết là bao 

Sáng mà dậy trể cũng chẳng sao 

Nay ñã hoàn thành cho sự nghiệp 

Mai sẽ chăm sóc lấy vườn ñào 

ðồ án, tờ trình, không lo nữa 

Du lịch, phương xa, mãi nhìn vào 

Từ ñây mới ñến lúc nhàn nhã 

Nghĩ việc làm ra với tự hào 

 

Hà Thúc Giảng 

Ngày 5 tháng 12 năm 2013 

 

Nguyễn Doanh Thân Tặng NðDuật 
Bốn thập niên nghiệp vào thân 

Tài danh thỏa nguyện, canh tàn nắng lên 

Caltrans ở tại lòng ta 

Chúc về hưu trí, dầu xa vẫn gần 

 

 

Các người ñẹp Caltrans. 
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Anh Chị Bá và Anh Chị Duật 

 

 

 

 

 

Duật, Bá và Doanh 
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