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Sinh Hoạt AHCC vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 
Mừng Kim Thượng Thọ AH Nguyễn Hữu Tuân 

AH Quách Văn Đức, K6KSCC

 
Vợ chồng AH Nguyễn Hữu Tuân 

gày Chủ Nhật 15 tháng 9 năm 2019, Cô 
Tường Vi, Ái Nữ khả ái của AH Nguyễn 

Hữu Tuân đã cùng gia đình tổ chức Lễ Mừng 
Sinh Nhật 100 tuổi, Bách Tuế, Bách Niên Chi 
Lão, Tiên Thọ, có khi còn gọi là Kim Thượng 
Thọ… của AH Tuân, và cũng là Lễ Kỷ Niệm 
Ngày Cưới thứ 75 của Ông Bà Nguyễn Hữu 
Tuân tại Nhà Hàng Jumbo Seafood, ở 
Newton Center thuộc Tiểu Bang 
Massachusetts. 

Đầy đủ gia đình, bạn bè cùng một số 
AHCC đã tham dự là anh chị Trần Khương, 
anh chị Võ Tiềm, anh chị Quách văn Đức. 

Đặc biệt là “Lời Chúc Mừng Sinh Nhật 
thứ 100 và Hạnh Phúc mãi mãi” cho AH 
Tuân từ Thủ Đô Boston của The House of 
Representatives, The Commonwealth of 
Massachusetts. 

Cuộc đời và sự nghiệp của AH Tuân 
đã được tường thuật ngắn gọn bằng tiếng 
Việt do AH Đức và bằng tiếng Anh do Cô 
Tường Vi đảm nhận. 

AHCC Kỹ Sư Nguyễn Hữu Tuân sinh 
ngày 11 tháng 9 năm 1919 tại Hà Nội. Ông 
tốt nghiệp khóa Kỹ Sư Công Chánh đầu tiên 
ở Việt Nam năm 1944. Theo lịch sử của 

trường Cao Đẳng Công Chính thì đây là lớp 
Công Trình Sự khóa 1943-1944 đầu tiên 
được cải đổi thành lớp đào tạo Kỹ Sư Công 
Chánh Đông Dương và là khóa duy nhất, vì 
đến năm 1945, khi quân đội Nhật đảo chính 
Pháp, trường Cao Đẳng Công Chính tại Hà 
Nội phải đóng cửa. Cho đến tháng 7 năm 
1947, Trường Cao Đẳng Công Chánh được 
tái lập tại Sài Gòn. 

Quá trình làm việc của ông tổng cộng 
là 45 năm, gồm 31 năm ở Việt Nam và 14 
năm ở Mỹ. 

Thời gian ở Việt Nam, ông đã làm việc 
cho nhiều Chính Phủ từ năm 1944 đến năm 
1975. Đầu tiên ông làm việc ở Cao Miên, 
Quản Đốc các công trường xây dựng cầu 
cống bằng bê tông cốt sắt. Sau đó, ông 
đươc thuyên chuyển về làm Trưởng Ty 
Công Chánh ở Lào Cai rồi được thăng chức 
làm Phó Giám Đốc Công Chánh của Thành 
Phố Hà Nội. 
 

Đến năm 1954, lánh nạn Cộng Sản, 
ông và gia đình đã di cư vào miền Nam, và 
làm việc cho Tổng Nha Kiều Lộ, Bộ Công 
Chánh tại Saigon từ năm 1955 tới năm 1965. 
Trong thời gian tại Tổng Nha Kiều Lộ, ông đã 
giữ những chức vụ Chánh Sự Vụ Sở Tu Bổ 
kiêm Trưởng Phòng Ngoại Viện. Duy trì và 
thực hiện công tác tu bổ, đại tu bổ các Xa Lộ 
Saigon - Biên Hòa, Qui Nhơn - Pleiku, Nha 
Trang - Ban Mê Thuột. Trong thời gian này, 
mặc dù với một nhiệm vụ khá nặng nề và 
bận rộn, ông cũng dành thêm một số thời 
gian để làm Giáo Sư, phụ trách giảng dậy 
cho các sinh viên tại trường Cao Đẳng Công 
Chánh, thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật 
Phú Thọ. 

Đến năm 1965, ông được thuyên 
chuyển thăng cấp đảm nhận chức vụ Giám 
Đốc Sài Gòn Thủy Cục thuộc Bộ Công 
Chánh từ năm 1965 đến năm 1975. Trong 
thời gian này, ông đã phụ trách công trình 
xây cất nhà máy bơm nước Hóa An và nhà 
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máy lọc nước Thủ Đức để cung cấp nước 
tiêu dùng cho dân chúng của Thủ Đô Sài 
Gòn. Ngoài ra, ông còn phụ trách một công 
trình lớn khác là công tác đặt ống nước từ 
Biên Hòa về Thủ Đức và từ Thủ Đức về Sài 
Gòn-Chợ Lớn-Gia Định cùng xây dựng 7 
Thủy Đài Bê Tông Cốt Sắt dọc theo xa lộ Sài 
Gòn–Biên Hòa. Xây cất môt thủy đài lớn ở vị 
trí Hồ Con Rùa, Công Tường Quốc Tế tại 
Saigon, cung cấp thêm nước uống cho dân 
chúng cư ngụ tại Quận 1 và Quận 3 của 
Thành Phố. 

Biến cố năm 1975, miền Nam Việt 
Nam đã lọt vào tay Cộng Sản Bắc Việt, một 
lần nữa ông cùng toàn thể gia đình lánh nạn 
Công Sản, đã di tản qua Hoa Kỳ và  tiếp tục 
cuộc sống trên đất Mỹ. 

Với một khả năng cao và nhiều kinh 
nghiệm chuyên môn, ông đã được nhận và 
tiếp tục làm việc Kỹ Sư Công Chánh cho một 
hãng Kỹ Sư Cố Vấn tư, Công Ty Camp-
Dresser & McKee tại Thủ Đô Boston của 
Tiểu Bang Massachusetts từ năm 1975 cho 
đến năm 1989. 

Năm 1989, ông về hưu lúc 70 tuổi. 

 
Ông bà AH Nguyễn Hữu Tuân cắt bánh 

Trong buổi Lễ Mừng Sinh Nhật 100 
tuổi của AH Tuân, Cô Tường Vi, đã đại diện 
cho gia đình để san sẻ với mọi người về cha 
mình: 

“Cô cho biết, ông đã lăn lộn và làm việc với 
nhiều Chính Quyền khác nhau. Từ Chính 
Quyền Pháp thuộc, đến Chính Quyền miền 
Bắc, đến Chính Quyền miền Nam Việt Nam. 
Điều làm cô kinh ngạc là ông không phải là 
một Chính Trị Gia, nhưng làm sao ông đã 
vận dụng, điều hành và quán xuyến đươc tất 
cả mọi việc để lo cho bản thân ông và gia 
đình trong thời gian hỗn loạn của chiến tranh 
tại Việt Nam. Cô tin rằng, điều làm cho ông 
thành công là ông có giá trị đạo đức, luân lý, 
cương trực, liêm chính.” 

Ông là người quảng đại, sẵn sàng săn 
sóc giúp đỡ mọi người trong gia đình kể cả 
quyến thuộc còn ở lại Việt Nam. 

Ông là một người giản dị trong ăn 
uống, chỉ thích ăn Phở và Thịt kho. Tường Vi 
nói: có hai món này là “he’s all set”. Khi còn 
trẻ, ông đã là một lực sĩ tranh đua nhiều 
cuộc đua xe đạp, thường xuyên bơi lội, mỗi 
lần bơi là bơi dài hơn 1mile/một lần.  

Nếu có ai hỏi ông, những bí mật nào 
đã giúp cho ông trường thọ, có thể ông sẽ 
trả lời là: “Không ăn những đồ ăn lạ mà 
không quen biết nhất là từ nước ngoài, 
không uống rượu, không hút thuốc, không 
party và ở lại khuya, và nhất là: Don’t have 
more than one wife (at a time).” 

Đây là cách sinh sống của cả cuộc 
đời của ông! 

Môt điều nữa muốn nói là ông không 
phải là người cầu kỳ, kiểu cách. Chuyện hôn 
nhân của ông là do mai mối của một người 
chị họ. Ông đã nhờ chị ông thăm dò, tìm hiểu 
về người thiếu nữ này. Người chị họ cho biết 
là cô ấy đươc lắm, mặc dù hàm răng của cô 
ấy không được đều thôi. 

Chỉ có vậy thôi, thế là xong! 

Họ đã lập gia đình với nhau, khi 
Chàng hai mươi lăm tuổi và Nàng mới có 
mười sáu tuổi rưỡi. 

Hôm nay là ngày chúng ta ăn mừng 
Lễ Kỷ Niệm ngày cưới thứ 75th của AH 
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Nguyễn Hữu Tuân và Phu Nhân. Thật đúng 
là môt cuộc hôn nhân xứng đôi tuyệt vời! 

Đối với bố, người đàn ông, người 
chồng, người cha, ông nội và ông cố nội và 
cả đối với mẹ, chúng con xin thành thật cảm 
ơn bố mẹ, tân đáy lòng của chúng con, công 
ơn nuôi dưỡng, tình thương và sự săn sóc 
của bố mẹ trong bao nhiêu năm qua: 

“Happy 100th Birthday to Dad and 
75th Anniversary to both Mom and Dad” 

Sau cùng, cô Tường Vi đã rất cảm 
động, thay măt cho gia đình báo hiếu  chúc 
cho cha mẹ: 

“Chúng con thương chúc bố sống lâu, vui vẻ 
và manh khỏe nhiều năm nữa. Chúc bố mẹ 
nhiều năm nữa quây quần bên nhau.” 

Ông Bà Nguyễn Hữu Tuân đã rất xúc 
động ngỏ lời cảm ơn sự hiện diện và những 
lời chúc tụng của gia đình và quan khách. 

Gia chủ đã tổ chức một bữa tiệc rất 
ngon và thịnh soạn để đãi quan khách. 

Chiếc bánh sinh nhật ngày cưới đã 
đươc cô dâu và chú rể thân mật cắt và mời 
quan khách; cùng với sự trẻ trung, hăng say, 
nhiệt tình và khích động cũa MC, AHCC 
Phan thị Thời đã làm buổi lễ cùng toàn thể 
quan khách hiện diện thật hứng khởi và vui 
tươi. 

 
MC AHCC Phan Thị Thời 

Những vỗ tay, những nụ cười, những 
bài hát, những bài thơ đã chân tình lần lượt 
đươc MC Thời giới thiệu và biểu diễn để gửi 
cho AH Tuân và Phu nhân. 

Buổi Lễ Mừng Thượng Thọ 100th Kỷ 
Niệm Ngày Cưới 75th hôm nay là biểu tượng 
một nét đẹp của nền văn hóa và truyền 
thống của người Việt Nam, uống nước nhớ 
nguồn, đền đáp công ơn sinh thành, 
dưỡng dục và cũng là để thể hiện tấm 
lòng hiếu thảo của con cái đối với bậc 
sinh thành. 

Xin gửi đến Tường Vi và gia đình một 
tràng pháo tay lớn và đa tạ! 
 

AH Quách Văn Đức, K6KSCC  

 
Vợ chồng AH Nguyễn Hữu Tuân nhận bó hoa 

 
Bảng chúc đại thượng thọ AH Nguyễn Hữu Tuân

 


