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Sau khi phát hành lá thư 105, BBT đã nhận 
được một số ý kiến đóng góp về việc tổ chức 
đại hội. Đại ý gồm các ý kiến sau đây: 
• Nhiều ý kiến đề nghị là tổ chức tại Nam 

Cali là thuận tiện nhất (vậy thì coi như địa 
điểm đã thông qua). 

•  Một số ái hữu khuyến khích nên tổ chức 
càng sớm càng tốt vì đa số các ái hữu đã 
lớn tuổi sợ không có nhiều sức khỏe để 
tham dự vào cuộc đại hội này. Càng để lâu 
càng giảm cơ hội để các AH tham dự đại 
hội. Nhất là thời gian gần đây đã có rất 
nhiều các ái hữu ở vào lứa tuổi 70 đến 80 ra 
đi đột ngột, đó là một điều không ái hữu 
nào mong đợi cho nên nếu có thể tổ chức 
đại hội sớm thì số người tham dự sẽ được 
nhiều hơn là trì hoãn lại sau này.  

• Đa số các ái hữu đã lớn tuổi không còn làm 
việc cũng rất mong mỏi có một đại hội để 
các ái hữu có dịp tham dự một lần cuối 
trước khi không còn có cơ hội khác (nghe 
thảm não quá?!!).  

• Điều quan trọng là ai sẽ đứng ra nhận lãnh 
nhiệm vụ đầu tàu trong việc tổ chức đại 
hội? Việc này không đơn giản cho nên mặc 
dầu có thể có những ái hữu có thiện ý đứng 
ra tổ chức nhưng còn ngại và sợ nhiều 
người nhiều ý kiến khó đi đến sự thống 
nhất.  

• Nếu quý ái hữu nào có thể đưa ra những ý 
kiến thực tế để chúng ta cùng thảo luận thì 
việc hình thành buổi đại hội sẽ có cơ thực 
hiện hơn là chỉ bàn ngoài lề.  

• Chúng tôi tha thiết kêu gọi nhiệt tình của 
quý ái hữu để thành lập một ban tổ chức đại 
hội (BTCĐH). Các thành viên của BTCĐH 
này sẽ cố gắng nghiên cứu và lo lập ra một 

chương trình hành động sơ khởi, sau đó đưa 
ra bàn thảo rộng rãi hơn để thâu thập thêm 
ý kiến. Chỉ có cách đó chúng ta mới có cơ 
hội tổ chức đại hội vào năm 2017 hoặc 
2018. 

• Các AH đã tổ chức các chuyến du lịch cho 
các nhóm đặc biệt như họp khóa đã có kinh 
nghiệm tổ chức đồng thời hiểu các vấn đề 
cũng như khó khăn sẽ gặp khi tổ chức họp 
mặt tại địa phương. Xin đề nghị những AH 
này hy sinh tình nguyện đứng ra nhận lãnh 
nhiệm vụ đầu tàu sẽ có hy vọng thành công 
cao. 

• Xin đề nghị những AH đã có tham dự trong 
kỳ tổ chức ĐHCC kỳ trước có rất nhiều 
kinh nghiệm cũng như biết sắp xếp tổ chức 
phối hợp công việc phải làm cũng như phân 
công cho thành viên trong BTCĐH hãy can 
đảm tự nguyện vào BTCĐH kỳ này. 
 
BBT LT xin nêu ra đây với sự mong đợi 

được các AH, nhất là các Ái Hữu cao niên, 
đóng góp ý kiến của bản thân để BBT có thể 
đúc kết lại và đăng trên LT để tất cả các AH và 
TH bàn bạc hầu có thể tiến gần hơn một bước 
trong việc tổ chức đại hội mà hầu như ai cũng 
mong có nhưng ngại trách nhiệm làm đầu 
tàu… 

Xin lưu ý, thời gian càng ngày càng ngắn 
lại, thử hỏi chúng ta có ai biết được ngày mai, 
tuần sau, tháng sau, nửa năm sau hay một năm, 
hai năm nữa chúng ta sẽ ra sao hay chăng? 

Hãy để đến ngày hôm sau những gì chúng 
ta có thể làm ngày hôm nay chăng? Sợ rằng 
ngày ấy có quá muộn hay chăng? 

BBT cám ơn tất cả quý AH/TH đã trực tiếp 
hay gián tiếp góp ý như đã đúc kết trên đây.  


