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SSIINNHH  HHOO��TT  AAHHCCCC    
VVÙÙNNGG  HHOOAA--TTHHIINNHH--����NN  
MMÙÙAA  XXUUÂÂNN    GGIIÁÁPP  TTHHÂÂNN  ((44//2255//22000044))  

 
Bùi Thanh D��ng 

 
 

Bu�i h�p m�t th��ng niên AHCC/HT�, 
mùa Xuân Giáp Thân (2004), �ã ��	c t� ch
c 
vào ngày Ch� Nh�t 25 tháng 4 nm 2004, lúc 
12 gi� tr�a, t�i t� th�t AH Tr�n Hu�nh �ình 
Ph��ng, Virginia. 

H�u h�t các AHCC và Thân H�u CC cùng 
phu nhân �ã ��n tham d� �ông ��, t�ng s� vào 
kho�ng trên 60 ng��i.  ��c bi�t k� h�p n�y, 
chúng tôi có m�i thêm m�t s� AHCC m�i di 
chuy�n v� ho�c m�i gia nh�p gia �ình 
AHCC/HT�:  KS B�ch Vn Hà, KS Hu�nh 
Công �n, KS Lê Hi�n, và m�t s� b�n tr� t�t 
nghi�p � Hoa K�:  KS Hoàng Vinh, KS Thái 
Gia Cang, KS Phó Anh Dz�ng, v.v. 

T��ng trình sinh ho�t AHCC/HT� - Th�o 
lu�n và �� ngh :  

1. H�i Ng�: �ón ti�p quý AH Ti�n S! 
Nguy"n Thành Thi�t (Tu 
s! Tánh Nh�) t# Cali ��n 
ngày 10/4/043, t�i nhà 
hàng C�m Chay � 
Maryland, tr��c khi �i 
Australia �� ti�p t$c tu 
hành . 

2. Tin Vui:  L" Vu 
Quy th
 n� Tr�n Quyên 
Qu�nh c�a AH Tr�n Vn 
Phúc s% c& hành vào ngày 
7/10/04 t�i Virginia .     

Thêm m�t s� cháu n�i 
ngo�i m�i c�a các 
AHCC/HT�, v.v. 

3. Tin Bu�n:  Toàn 
th� AH và TH cùng các phu nhân �ã �
ng d�y 
dành m�t phút m�c ni�m ��n các AH �ã t# 
tr�n trong th�i gian v#a qua:  Nguy"n S! Tín, 

Lê Sáu, Nguy"n T� Tùng, Võ H�u Hi�n, 
Tr��ng Quang Minh, Tr�n �ình Thng, Tr�n 
Ph��c Th�, Lê Th  Mai .  

4. K�t qu� LTCC 82:  Ban ��i Di�n 
trình bày k�t qu� và kinh nghi�m LTCC 82.  
'n loát: 700 s� (thay vì 1000 s� nh� tr��c  
�ây).  Phát hành (theo DSCC Active c�p nh�t 
hoá): 620 s� (thay vì 720 – 750 s� nh� tr��c 
�ây).   

T�n phí:  In:  $2,000.00 
  �ánh máy:      120.00 
  C��c phí:   1,543.97 
  Linh tinh:      190.09  
  T�ng C�ng:   $3,854.06 
V�n �� y�m tr	 v(n ti�p t$c ��u ��u và tính 

��n hôm nay (4/25/04), t)n qu* vào kho�ng 
$9,000.                 

5. Th�o lu�n xúc ti�n LTCC 83 s	p 

�n:  V(n ti�p t$c �� c& thành ph�n BPT 
/LTCC 83 h�u h�t nh� c� và b� sung thêm: 
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• AH Bùi Thanh D��ng:   �i�u 

h	p t�ng quát và Tài chánh. 
• AH Nguy"n �
c Chí:  Ti�p 

nh�n bài v�, th� t#, email, liên l�c, v.v. 
• Ban Biên T�p:  AH B&u �ôn, 

Ngô N(m, Hoàng Ng�c �n, Nguy"n �
c 
Chí, Nguy"n Vn B�nh:   Duy�t xét và 
ch�n l�c bài v�, th� tín, trình bày, �n loát, 
v.v. 

• Ban Y�m tr	 LTCC và DSCC:  
AH Bùi Thanh D��ng, D� Thích, 
Nguy"n�
c Chí. �i�u ch+nh và c�p nh�t 
hóa Danh Sách Ái H�u và Thân H�u CC � 
Hãi Ngo�i, duy�t xét l�i v�n �� y�m tr	 
LTCC t# vài nm qua.  

• Ban Phân Ph�i:   AH D� Thích, 
Bùi Vn �n, Nguy"n H�u Thâu, Tr��ng 
Minh Vi"n, Tr�n Hu�nh �ình Ph��ng, 
Hoàng M�nh T��ng, Tr�n Quang Nghi�p, 
v.v.  D� ki�n s% phát hành LT 83 vào tháng 
8/2004. 

 
6. Ban Ph� Trách LTCC n�m 2005:   

Sau khi ��c b
c th� c�a AH Lê Kh,c Thí �� 
ngh  BPT/LTCC/HT� ti�p t$c thêm m�t 
nhi�m k� n�a (nm 2005), ý ki�n chung là 

BPT/LTCC s% nghiên c
u, tham kh�o và quy�t 
� nh trong m�t bu�i h�p riêng sau n�y .  

 
Ngoài ra, còn có nhi�u �� tài h�u ích, linh 

tinh khác do các AH trình bày.  Ph�n vn-ngh� 
nh� tân c� nh�c và chuy�n hài h��c do các 
ngh� s! “cây nhà lá v��n” trình bày r�t ��c 
s,c, g)m có : Ca s! Nh�-H��ng (phu nhân AH 
Ngô �
c Nguyên), là ca s! tên tu�i � vùng Th� 
�ô, trình bày nh�ng b�n tình ca th�i ��i.  AH 
Nguy"n Vn Di t# Pennsylvania ca v�ng c� và 
k� chuy�n hài h��c r�t t�u. Ch� nhà Tr�n 
Hu�nh �ình Ph��ng ca c�i l��ng c�ng r�t 
mùi-m(n, làm cho bu�i h�p thêm ph�n náo 
nhi�t, hào h
ng. 

 

T�t c� m�i ng��i ��u ��	c th��ng th
c 
m�t b�a n tr�a ngon lành do chính bàn tay 
khéo léo c�a các phu nhân n�u n��ng.   

 
Bu�i h�p di"n ra trong b�u không khí th�t 

vui t��i, thân m�t, tho�i mái, thích thú, và 
ch�m d
t vào lúc 5 gi� chi�u. 

Ph� Chú:  Các AHCC/HT� �ã không quên 
y�m tr	 cho LTCC  nm 2004, hi�n di�n c�ng 
nh� v,ng m�t, t�ng c�ng là:  $770.00. 
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