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Nguy�n Ð�c Chí 
 

Theo thông l�, trong 29 n�m qua Lá Th� 
Công Chánh �ã ���c luân l�u t� vùng này 
sang vùng khác �� AH trong vùng ph� trách 
xu	t b
n và phát hành LT trong vòng m�t n�m, 
tr��ng h�p hãn hu l�m là hai n�m. 

Ban Ph� Trách LT vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã 
phát hành LT mùa Xuân 2004, và �ang chu�n 
b� xu	t b
n LT mùa Thu, sau �ó s� trao cho 
BPT Lá Th� � m�t vùng khác. BPT và ��i 
di�n vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã ti�p xúc th�m dò 
ý ki�n ��i di�n các vùng khác, nh�ng không có 
tri�n v�ng tìm ���c m�t ban ��i di�n vùng nào 
s� ��ng ra vác ngà voi cho n�m 2005. 

Tôi �ã h�i ý v�i m�t s� AH tìm cách duy trì 
LT, và �� ngh� m�t ph��ng th�c ph� trách LT 
cho n�m 2005 và có th� cho nhng n�m sau �ó 
theo nhng nguyên t�c sau: 

1/ Thành l�p m�t BPT Lá Th� không ph� 
thu�c vào ��i di�n vùng. Thành ph�n BPT là 
AH � các vùng khác nhau có thi�n chí vác ngà 
voi. V�i ph��ng ti�n truy�n thông ngày nay, 
liên l�c gia các AH � xa r	t nhanh chóng và 
d� dàng. N�u c�n thì liên l�c b�ng �i�n tho�i 
h�i �àm (conference call) m�t n�m vài ba l�n. 

2/ M�t AH trong BPT ��ng ra �i�u hành, 
ph�i h�p, và phân công nhi�m v� cho các AH 
khác trong BPT. Nhi�m k� c a AH ��i di�n là 
m�t n�m, và không nên tái nhi�m. 

3/ Ð�a ch! liên l�c th� t� và y�m tr� LT 
th��ng là � vùng AH ��i di�n c� trú, tr� 
tr��ng h�p �"c bi�t. 

4/ Ð� LT ���c phát hành �úng k� h�n, c�n 
có y�m tr� tài chánh và �óng góp bài v� c a 
AH kh�p n�i. Ð� ��t ���c k�t qu
 này t	t c
 
các thành viên trong BPT ph
i tích c#c tham 
gia c�ng tác �óng góp cho vi�c vác ngà voi. 
M$i AH thành viên c� g�ng hoàn t	t công tác 
���c trao phó. Ch! có ph��ng th�c làm vi�c 
�%ng ��i (team work) m�i mang l�i k�t qu
 
kh
 quan và duy trì lâu dài xu	t b
n LT.  

D#a trên ph��ng th�c t& ch�c BPT Lá Th� 
�� ngh� trên �ây, m�t s� Ái Hu Nam Cali, 
B�c Cali và Hoa Th�nh Ð�n �ã tình nguy�n lo 

ph� trách Lá Th� n�m 2005. Chúng tôi hy 
v�ng nh�n ���c h$ tr� và tham gia c a m�t s� 
Ái Hu khác na. 

Sau g�n m�t n�m tr#c ti�p góp ph�n vào 
vi�c phát hành Lá Th� Công Chánh cùng các 
Ái Hu Hoàng ng�c 'n, Nguy�n v�n B
nh, 
Bùi thanh D��ng, B(u Ðôn, Ngô N)m, D� 
Thích, và m�t s� Ái Hu khác � vùng Hoa 
Th�nh Ð�n, tôi nh�n th	y nhng y�u t� sau �ây 
�ã �em l�i thành qu
 kh
 quan trong vi�c xu	t 
b
n LT s� 82, và hy v�ng LT 83 c*ng �áp �ng 
���c mong ��i c a Ái Hu n�m châu. 

1/ V� tài chánh tôi còn nh� có nhi�u n�m 
BPT �ã lo l�ng không �  ngân q*y �� phát 
hành Lá Th�, và �ã ph
i kêu g�i y�m tr� vào 
gi� th� 25, sau �ó các AHCC �óng góp y�m 
tr� n%ng nhi�t �� LT ���c ra m�t. Nh�ng b�n 
kho�n lo l�ng v� tài chánh �ã làm tiêu hao m�t 
ph�n nào n$ l#c �óng góp cho công vi�c ph�i 
h�p, biên t�p, và trình b�y Lá Th�. Nhng Ái 
Hu tham gia vào BPT Lá Th� ��u n
n lòng 
vì thi�u ph��ng ti�n �ã không phát hành ���c 
Lá Th� nh� ý. Chính vì v�y, các BPT Lá Th� 
th��ng ch! n$ l#c chu toàn nhi�m v� trong k� 
h�n m�t n�m mà thôi, và không bao gi� ngh+ 
��n trong t��ng lai s� ph� trách Lá Th� thêm 
m�t l�n th� hai. M	y n�m g�n �ây y�m tr� tài 
chánh c a Ái Hu và Thân Hu Công Chánh 
cho Lá Th� không còn là m�i b�n tâm hàng 
��u cho BPT trong vi�c xu	t b
n Lá Th� na. 
BPT  Lá Th� vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã tham 
kh
o ý ki�n và kinh nghi�m c a các BPT ti�n 
nhi�m, c� g�ng liên l�c v�i nhng Ái Hu 
Thân Hu ���c g(i LT nh�ng LT b� tr
 v�, 
g(i th� ��n các AH, TH �ã không y�m tr� LT 
trong h�n ba n�m li�n, và �%ng th�i c*ng tìm 
hi�u tình tr�ng, hoàn c
nh và tâm tr�ng c a 
t�ng Ái Hu ���c g(i th� ��n �� có quy�t 
��nh nên ti�p t�c g(i LT cho AH, TH �ó 
không.  

BPT vùng Hoa Th�nh Ð�n c*ng bi�t có m�t 
s� AH, TH v)n mu�n gia nh�p H�i Ái Hu 
Công Chánh và tham d# nhng ho�t ��ng ��a 
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ph��ng, nh�ng không thích thú hay không có 
thì gi� ��c Lá Th�. Chính vì v�y BPT Lá Th� 
�ã c�p nh�t hoá danh sách ��a ch!,và �i�n tho�i 
các AH, TH còn tha thi�t v�i LT, �%ng th�i 
c*ng rút b�t s� in LT 82 xu�ng 700 thay vì 
1000 s� nh� tr��c , do �ó ch! có ba LT 82 b� 
tr
 v� thay vì m	y ch�c s� trong nhng k� phát 
hành tr��c. Phát hành LT 82 �ã ti�t ki�m ���c 
ngân qu, trong vi�c 	n loát và b�u ki�n. Tôi 
xin nh�c l�i ti�t ki�m này ���c rút t!a t� nhng 
kinh nghi�m c a các BPT ti�n nhi�m �ã truy�n 
b
o cho.  

Trong LT 82 AH Bùi thanh D��ng �ã trình 
b�y chi�t tính phí t&n phát hành và b�u ki�n 
cho m�t LT �� AH, TH kh�p n�i có m�t khái 
ni�m m$i ng��i c�n �óng góp bao nhiêu thì �  
�� phát hành LT. V�i s# y�m tr� n%ng nhi�t 
c a các AH, TH kh�p n�i, BPT LT n�m 2005 
s� không ph
i lo l�ng v� tài chánh và d%n toàn 
n$ l#c vào vi�c xu	t b
n LT. 

2/ Nh� ph��ng ti�n máy �i�n toán cá nhân, 
bài v� AH, TH g(i ��n qua email kh-i c�n 
�ánh máy, ch! c�n s(a chút ít v� d	u là có th� 
g(i ��n các AH biên t�p duy�t xét. Th��ng 
m$i bài c*ng ���c ba b�n biên t�p viên ��c và 
cho ý ki�n. B	t c� bài nào ban biên t�p �� ngh� 
s(a �&i ��u ���c g(i l�i b�ng email cho tác 
gi
 tham kh
o ý ki�n nhng �� ngh� thay �&i, 
�ã ���c ghi b�ng m�u �- trong bài vi�t. BPT 
�ã có c� h�i liên l�c trao �&i ý ki�n v�i các tác 
gi
 � xa nh� Úc, Pháp trong vòng vài gi� �%ng 
h%. 

Tr� tr��ng h�p b	t kh
 kháng, xin các AH, 
TH �óng góp bài v� �ính vào email g(i cho 
BPT. Các AH, TH nào ch�a quen v�i mã ti�ng 
Vi�t, xin c� gõ vào máy bài v� hay email nh� 
sau và g(i ��n BPT, chúng tôi s� hoán chuy�n 
sang ch Vi�t d� dàng và ngay l�p t�c. Cách 
�ây g�n m�t n�m, tôi c*ng ch�a có �ánh ch 
Vi�t trên máy �i�n toán cá nhân, nh�ng t� khi 
tham gia vào ban ph� trách LT cho ��n ngày 
nay tôi luôn luôn gõ ch Vi�t nh� sau, g�i là 
mã VIQR. Tôi xin �ánh th( l�i hai câu trên 
theo mã VIQR: 

Ca'ch dda^y ga^`n mo^.t na(m to^i cu~ng 
chu+a co' dda'nh chu+~ Vie^.t tre^n ma'y 
ddie^.n toa'n ca' nha^n, nhu+ng tu+` khi tham 
gia va`o ban phu. tra'ch LT va` cho dde^’n 

ba^y gio+` to^i luo^n luo^n go~ chu+~ Vie^.t 
nhu+ sau go.i la` ma~ VIQR. To^i xin dda'nh 
thu+? la.i hai ca^u tre^n theo ma~ VIQR. 

Xin các ái hu và thân hu c� gõ bài vi�t 
nh� trên (là �ã �ánh máy ch Vi�t có d	u ��y 
� ) xong thì attach hay copy vào e-mail, (hay 
có th� �ánh th.ng vào email), và g�i qua 
Internet (nó s� không b� bi�n d�ng) , khi ban 
ph� trách  nh�n  ���c có th� chuy�n bài �ó 
qua UNICODE r	t d� dàng . Xin các AH, TH 
khi vi�t email c*ng theo mã VIQR �� khi tr
 
l�i th� tín BPT trích email kh-i c�n ph
i cho 
d	u. N�u c�n tham kh
o thêm, xin xem LT 82 
trang 59 ��n 69. 

Sau �ây là m�t ví d� c� th� : 
A ) Bài �ã nh�n ���c b�ng e-mail : 
Ca('t Co?  
Vo+. to^i khuye^n so+'m khuye^n tru+a 
Co? anh chu+a ca('t thi` chu+a ddo^.ng 

pho`ng 
Co`n ham, ne^n pha?i chie^`u lo`ng 
Ca('t xong, me^.t qua', loan pho`ng la(.ng 

khe !  
VQH 
B )  Ban ph� trách �ã chuy�n qua Unicode : 
C�t C�  
V� tôi khuyên s�m khuyên tr�a 
C� anh ch�a c�t thì ch�a �	ng phòng 
Còn ham, nên ph
i chi�u lòng 
C�t xong, m�t quá, loan phòng lng khe !  
VQH 
3/ Trình b�y s�p x�p hình bìa và bài v� �òi 

h-i chuyên viên có m�t hi�u bi�t v� k, thu�t 
và ngh� thu�t. 

/� trình bày bià ngoài, nên tìm ki�m m�t 
ng��i rành v� graphic design và có c�n b
n v� 
m,-thu�t, nh� ch�n màu (ch.ng h�n –nh�ng 
không gi�i h�n vào- complementary colors, 
split complementary, hay triadic) và làm ��m 
nh�t (color intensity), v.v.. 

Trình b�y s�p x�p bài v� �òi h-i chuyên 
viên có ngh� thu�t, bi�t k, thu�t trình b�y 
(layout), x( d�ng photoshop, và quen thu�c 
v�i Acrobat pdf. Mu�n trình b�y m�t bài cho 
có m, thu�t, ng��i chuyên viên ph
i m	t th�i 
gi� ��c toàn bài, �� sau �ó tìm ki�m hình 
nh 
hay hình v� ngh� thu�t (clip art) thích h�p, và 
s�p x�p vào �úng n�i �úng ch$ phù h�p v�i 
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