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SINH HOẠT AHCC VÙNG HOA-THỊNH-ĐỐN 

MÙA THU GIÁP THÂN (26/9/2004) 
 
Buổi họp mặt thường niên AHCC/HTĐ, mùa Thu Giáp Thân (2004), đã được tổ chức vào ngày 
Chủ Nhật 26 tháng 9 năm 2004, lúc 12 giờ trưa, tại tư thất AH Dư Thích, Maryland. 
 
Hầu hết các AHCC và 
Thân Hữu CC cùng 
phu nhân đã đến tham 
dự đông đủ, tổng số 
vào khoảng trên 50 
người.  Đặc biệt kỳ 
họp nầy, chúng tôi có  
tổ chức buổi tiệc liên 
hoan của AHCC/HTĐ 
đã hoàn tất LTCC 82 
và 83 (2003 & 2004). 
   
Tường trình sinh hoạt 
AHCC/HTĐ - Thảo 
luận và đề nghị.  
 

- Di Chuyển: 
TH Nguyễn Thành Công đã di chuyển về Florida từ hơn 3 tháng nay.  AH  Nguyễn Tấn 
Dược và Bùi Ngọc Oanh, Cựu Trưởng Ty Điền Địa ở Việt Nam, đã đến định cư ở 
Virginia từ mấy năm nay, và qua sự giới thiệu của AH Trần Đình Trúc và Dư Thích, vừa 
mới gia nhập AHCC/HTĐ.  Xin vui mừng và hoan nghênh qúy AH Dược và Oanh. 

 
- Tin Vui:  Lễ Vu Quy thứ nữ Trần Quỳnh Quyên của A/C Trần Văn Phúc đã cử hành vào 

ngày 10/7/04 tại Virginia .  Lễ Thành Hôn thứ nam Trần Huy Quang của A/C Trần Văn 
Phúc đã  cử hành vào ngày 4/9/04 tại Virginia. 

                                                                    
- Tin Buồn: Thân Mẫu AH Trần Huỳnh Đình Phương từ trần ngày 15/8/2004 tại Việt 

Nam, hưởng thọ 80 tuổi.  Nhạc Mẫu AH Nguyễn Đức Chí từ trần ngày 22/9/04 tại 
Maryland, hưởng thọ 92 tuổi. 

 
- Kết qủa LTCC 83 (phát hành tháng 8, 2004): Báo cáo kết quả và kinh nghiệm LT 83:  

Ấn loát  700 số.  Phát hành (theo DSCC Active cập nhật hoá): 600 số. 
      Tổn phí LT 83:  Ấn loát: $2,178.00    

    Cước phí:   1,155.66 
    Linh tinh:      125.32  
    Tổng Cộng:   $3,458.98 
 
Vấn đề yểm trợ vẫn tiếp tục đều đều và tính đến hôm nay (26/9/04), tồn quỹ vào khoảng $12,000.  
Nói chung, sau khi phát hành LT 82 và 83, chúng tôi nhận được nhiều lời khen tặng của các 
AHCC khắp nơi về bài vở phong phú, trình bày đẹp đẽ, rõ ràng, yểm trợ tài chánh dồi dào, tiết 
kiệm chi phí rất nhiều (tự layout lấy, e-mail bài vở theo Unicode, khỏi phải thuê đánh máy, v.v.), 
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cập nhật hoá DS AHCC Active và điều chỉnh địa chỉ chính xác, tiết kiệm cước phí, v.v.  Đó cũng 
là nhờ sự tham gia và cố gắng của toàn thể Ban Phụ Trách LTCC/HTĐ và một số AHCC khác. 
 

- Ban Phụ Trách LTCC 2005 (LT 84 & 85) sắp đến:   Trong LT 83, AH Nguyễn Đức 
Chí đã trình bày trong bài “Phụ Trách LT 2005”, với lối làm việc theo tinh thần đồng đội, áp 
dụng kỹ thuật tân tiến điện toán và thông tin, theo một phương pháp tổ chức và điều hành mới, 
bao gồm AH ở các vùng hoặc các quốc gia khác nhau, cũng có thể cùng nhau phụ trách LTCC 
một cách liên tục và lâu dài .  Thành phần mới Ban Phụ Trách LTCC 2005 gồm có:  Qúy AH 
Nguyễn Đức Chí, Trình Hữu Dục, Hoàng Đình Khôi, Ngô Nẫm, Từ Minh Tâm, Nguyễn Hữu 
Thâu, Dư Thích, Ái Văn. 

Ban Đại Diện AHCC/HTĐ xin nhiệt liệt hoan nghênh và thân chúc BPT/LTCC 2005 thành 
công tốt đẹp trong nhiệm vụ mới và mong mỏi tất cả AHCC trên thế giới nói chung và 
AHCC/HTĐ nói riêng, ủng hộ mạnh mẽ BPT mới, đang tiên phong để thực hiện LTCC 
theo một chiều hướng và phương thức mới.     

 
-      Qũy Tương Trợ và Điều Hành:   AH Bùi Thanh Dương trình bày chi tiết  Thu và Chi 

của Qũy nầy, và báo cáo tính đến hôm nay (26/9/04), tồn quỹ là:  $506.66. 
 

- Linh Tinh: 
 

Ngoài ra, còn có nhiều đề tài hữu ích, linh tinh khác do các AH trình bày.  Phần văn-nghệ như tân 
cổ nhạc và chuyện hài hước do các nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” trình bày rất đặc sắc, làm cho buổi 
họp thêm phần náo nhiệt, hào hứng.  Nhân dịp nầy, AH Nguyễn Văn Bảnh có sáng tác bài thơ 
để tặng các AHCC: 
 
           Thân tặng các AHCC  

 
Rời bỏ quê hương, tuổi đã già 
Nước non khuynh đảo phải bôn ba 
Mừng thay hội ngộ cùng Tri Kỷ 
Mến chúc An Khang, Phúc, Thọ Đa. 
 
Vui gặp bạn già cùng cảnh ngộ 
Ấm lòng lữ khách chốn phương xa 
Ước mong bền chặt tình thân hữu  
Nâng đỡ giúp nhau sống cảnh già. 

   
Tất cả mọi người đều được thưởng thức một bữa ăn trưa ngon lành do chính bàn tay khéo léo của 
các phu nhân nấu nướng.   
 
Buổi họp diễn ra trong bầu không khí thật vui tươi, thân mật, thoải mái, thích thú, và chấm dứt 
vào lúc 5 giờ chiều. 
  
       Đại Diện AHCC/HTĐ 
       Bùi Thanh Dương 
 
 
 


