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ĐẠI HỘI CÔNG CHÁNH THẾ GIỚI
Thân gởi các anh chị Ái Hữu Công Chánh,
Đại Hội Ái Hữu Công Chánh thế giới là một mong mỏi tha thiết của đa số anh chị
em chúng ta. Hơn hai mươi năm trước, một Đại Hội Công Chánh thế giới tại Orange
County, California đã rất thành công, và có đông đảo Aí Hữu từ nơi xa về tham dự.
Kể từ ngày đó đến nay, chưa có một lần đại hội thứ hai. Thế mà, các Aí Hữu đàn
anh lớn tuổi và xấp xỉ tuổi đã đông đảo rủ nhau về Trời rồi, bây giờ có muốn gặp nhau,
thấy nhau một lần cũng không được nữa.
Tập thể AHCC chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, thế hệ trẻ nhất, từ khi gia nhập
ngành Công Chánh vào thời điểm 1975, thì nay ít nhất cũng đã 60 tuổi ngoài. Tuổi càng
lớn, sức khỏe càng xuống, bệnh hoạn tấn công, đi lại khó khăn hơn, nếu chần chờ tổ chức
đại hội, thì e có thêm nhiều ái hữu không còn dịp gặp mặt anh em bạn bè. (Khi viết thư
nầy, thì trong vòng 2 tuần nay thôi, đã có thêm 4 AHCC ra đi: AH Chí, Hưng, Hùng,
Hanh)
Dù không ai muốn Đại Hội Công Chánh lần nầy là lần cuối cùng, nhưng có lẽ khó
có thêm một lần nữa. Bởi vậy, Ban Tổ Chức tha thiết mời anh chị em và gia đình gắng sức
về họp mặt, chỉ cần thấy nhau thôi, cũng đủ mãn nguyện, sau nầy khỏi tiếc khi bạn bè đã
ra đi về bên kia thế giới.
Chúng tôi, cũng xin các AH khắp nơi, góp tay cùng ban tổ chức, kêu gọi những bạn
bè quen biết, cùng bộ, cùng nha, cùng khoá ngày xưa hăng hái tham gia Đại Hội nầy.
Sơ khởi chương trình: Địa điểm: Orange County, California (thường gọi là Khu Bolsa)
Ngày 8 tháng 9 năm 2018: Tiền Hội Ngộ
Ngày 9 tháng 9 năm 2018: Đại Hội
Ngày 10 tháng 9 và các ngày sau: Du Ngoạn.
Chi tiết chương trình sẽ thông báo sau.
Đại Diện Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Trì
Email: irtnguyen@yahoo.com
Điện thoại: 714-782-8853

Ghi chú:
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ai Là Aí Hữu Công Chánh:
Ái Hữu Công Chánh bao gồm:
 Tất cả cựu công nhân viên các cấp từ lao công, thư ký đến bộ trưởng, của những
Nha Sở như: Kiều Lộ, Kiến Thiết, Giao Thông, Điền Địa, Hàng Không, Thuỷ Vận,
Thuỷ Nông, Lộ Vận, Thương cảng, Thuỷ Cục, Cấp Thuỷ, Hỏa Xa, Đô Thành vân
vân. (xin các AH bổ túc)
 Tất cả chồng, vợ, con cháu của các Ái Hữu còn sống và quá cố.
 Các cựu sinh viên Công Chánh, Địa Chánh.
 Các nhà thầu cho các cơ quan Công Chánh.
 Các ái hữu trong ngành công chánh phục vụ cho các cơ quan khác.
Các tiểu ban vận động Đại Hội:
Để đại hội được đông đảo và thành công, chúng tôi sẽ lập các tiểu ban tổ chức, đại diện
cho:
 Đại diện từng địa phương.
 Đại diện từng Bộ, Nha Sở cũ như: Kiều Lộ, Kiến Khiết, Thuỷ Nông, Thủy Cục, Cấp
Thủy, Thủy Vận, Lộ Vận, Đô Thành, Điền Địa, Gia Cư, Bưu Điện, Hàng Không,
Hỏa Xa, Thương Cảng, Điện Lực, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ... vân
vân
 Đại Diện từng khoá học hay nhiều khóa học.
Những AH đại diện nầy, có nhiệm vụ điện thoại, thư từ kêu gọi các AH trong nhóm
mình về họp mặt. Khi biết có các bạn cùng nha, sở, cùng khóa đi họp, thì anh chị em
sẽ hăng hái hơn để tham gia Đại Hội. Mời các quả phụ, các gia đình con cháu tham
dự đông đảo.

Chi tiết phi trường và nhà hàng khu vực ĐHCCTC 2018

