
TRANG  2      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

 

  

  Thông Báo Đặc Biệt 
 
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC Lá Thư 96 xin trân trọng thông báo cùng qúy Ái 

hữu và Thân hữu: 

 

 Theo truyền thống từ trước tới nay, Lá Thư AHCC đã được luân chuyển từ vùng này sang đến vùng 

khác để cho các bạn AHCC mỗi địa phương có cơ hội đóng góp tài năng, sáng kiến cùng nhau phụ trách 

điều hợp và phát hành Lá Thư trong một vài số hay trong một vài năm.  

 

 Đó là một phương thức linh động, có hiệu quả tốt đẹp vì đã chứng tỏ được qua sự trường tồn và phát 

triễn của Lá Thư 35 năm qua và sự phát hành liên tục 96 Lá thư từ 1976 đến nay! Đó cũng là Noticecơ hội 

để chia xẽ niềm vui và trách nhiệm trong việc gánh vác việc chung giữa các đồng nghiệp và thân hữu 

Công chánh mà các bạn AH&THCC thường nói đùa là “Vác Ngà Voi” ! 

 

 Trong một số các năm vừa qua, Lá thư đã được AH Nguyễn đức Chí và các AH vùng Maryland, 

Washington, D.C. phụ trách điều hợp và phát hành. Sang đến giữa năm 2009, Lá Thư đã được chuyển giao 

cho AH Nguyễn đình Duật, Miền Bắc California đảm nhiệm việc điều hành Lá thư. Đến nay đã được tròn 

2 năm và 4 LTAHCC số 93, 94, 95 vả 96 đã ra đời từ Miền Bắc California. 

 

 Nay thể theo truyền thống nêu trên và nhận thấy Miền Nam California là nơi có đông đúc các anh tài, 

hào kiệt AHCC và Lá Thư AHCC đã lâu chưa được luân chuyển về đây; do đó, Ban Phụ trách LTAHCC 

xin thông báo là bắt đầu từ Lá Thư số 97, Lá Thư AHCC sẽ được luân chuyển về Miền Nam California do 

AH Ái Văn phụ trách điều hợp và phát hành Lá Thư. AH Ái Văn đã sốt sắng tình nguyện đảm trách nhiệm 

vụ này sau khi được BPT tham khảo ý kiến. BPT Lá Thư xin nhiệt liệt hoan hô tinh thần dấn thân tích cực 

cuả AH Ái Văn. 

 

 Miền Nam California là nơi tập trung nhiều AH tài năng đã về hưu và các bậc trưởng thượng AHCC 

nên Ban Phụ trách tin tưởng Lá Thư lúc nào cũng sẽ được đóng góp công sức, bài vở và sẽ được hỗ trợ 

mạnh mẽ để tiếp tục phát triễn và bảo tồn như từ trước đến nay. Các AH Miền Bắc California sẽ tiếp tục 

đóng góp ý kiến và yểm trợ AH Ái Văn và các bạn AHCC Miền Nam California hoàn thành nhiệm vụ và 

cũng để phần nào “Sharing the fun!” với các bạn. 

 

 Thân mến, 

 

 Ban Phụ Trách Lá Thư Aí Hữu Công Chánh 

 

 


