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Ban Đặc Trách Bảng Đại Thượng Thọ (ĐTT) xin tường trình về việc trao tặng bảng ĐTT và Tiên Thọ
trong gia đình Công Chánh như sau:
Như đã báo cáo trong LT83 (trang 135), trong 10 năm qua đã trao tặng trên 30 bảng ĐTT và Tiên Thọ.
Năm nay 2005, ban ĐTT đã liên lạc với các địa phương và được biết một số quý Aí hữu đạt tuổi 85 nên
đề nghị trao tặng bảng ĐTT. Các vị ấy đã hoan hỉ nhận lời, gồm có:
AH Hồ Văn Trượng (ở Nam California)
AH Mã Minh (KL, ở Texas)
AH Nguyễn Xuân Hiếu (ở Nam California)
TH Lê Xuân Khế (ở Nam California)
Ngoài ra AH Nguyễn Tấn Thọ ở San Diego cho biết Cụ bà Nguyễn Thị Nhản, thân mẫu AH Lê Trọng
Bữu, đạt tuổi Tiên Thọ, Ban ĐTT đề nghị tặng Bảng Tiên Thọ trong dịp này và sẽ do AH Bữu mang về
Việt Nam làm lể trao tặng cho Cụ bà ở Saigon.
Chúng tôi đang đặt làm bảng và chuẩn bị lễ trao tặng trong dịp AH Nam California họp mặt mừng Xuân
sắp đến.
Sau đây chúng tôi xin báo cáo tình hình quỷ ĐTT và cũng xin cám ơn đông đảo AH khắp nơi đã hưởng
ứng lời kêu gọi của chúng tôi những năm vừa qua:
-

Tồn quỷ đến ngày 31-5-04 :…………1,330.53
Bổ túc tổng kết đến ngày 4-7-04:…… 382.22
--------------Cọng: $1,712.75
(Danh sách đã đăng vào LT số 83)

Sau đó chúng tôi có nhận thêm một số tiền ủng hộ của các AH sau đây:
AH Mai Văn Mẹo
- Bạch Văn Hà
- Nguyễn Xuân Mộng
Bà Phan Thanh Nguyên
TH Lê Xuân Khế
Tổng kết quỷ ĐTT hiện còn là:

$
$
$
$
$

15.00
20.00
30.00
50.00
50.00

AH Bùi Quang Vinh
AH Toronto, Canada

$ 25.00
$ 100.00
--------------Cọng: $ 290.00

$ 1,725.75 + $ 290.00 = $ 2002.75

Chi phí cho 5 bảng ĐTT và Tiên Thọ năm 2005 khoảng $500.00, quỷ còn lại cho những năm tới khoảng
$1,500.00.
Ban Phụ trách Quỷ ĐTT xin quý AH đại diện địa phương cho biết nếu có quý Cụ AH đạt tuổi 85 thì xin đề
nghị tặng Bảng ĐTT để chúng tôi lo liệu.
Truyền thống tặng bảng ĐTT và TT của gia đình Công Chánh được hoan nghênh và ủng hộ khắp nơi,
AHCC chúng ta nên duy trì truyền thống tốt đẹp này trong tinh thần “KÍNH LÃO ĐẮC THỌ”
California, ngày 10-12-2004
Ban Phụ Trách Bảng ĐTT
AH Lê Khắc Thí
- Lưu Văn Quế
- Lý Đải

