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Nguyễn đình Duật 

 

Tin AH Trần sĩ Huân, nguyên Truởng Khu 

Công chánh Nha trang vừa qua đời ngày 12 

tháng 7 năm 2011 tại Oxnard, California huởng 

thọ 81 tuổi, đã đuợc nhanh chóng loan báo 

khắp 2 miền Nam, Bắc California (Cali), nơi 

mà AH Huân đã làm việc trên 20 năm truớc khi 

về hưu và sau đó dời về cư ngụ tại Oxnard với 

gia đình. 

 

Một phái đoàn đại diện AHCC miền Bắc 

Cali gồm các bạn bè AHCC và đồng nghiệp ở 

Caltrans, Khu Kiều lộ 4, Oakland, đã đuợc tổ 

chức để đi dự tang lễ của AH Huân vào ngày 

thứ ba 19 tháng 7 năm 2011 tại Oxnard.  

Phái đoan gồm có các AH Nguyễn xuân Hoàn, 

Nguyễn đăng Thịnh, Trần bất Nhựng, Nguyễn 

đình Duật và Mai đức Phuợng (các AH Nguyễn 

đức Suý, Huỳnh Quế và Nguyễn Thiệp vào 

phút chót đã không thể tham dự). AHCC Bắc 

Cali còn có AH Phan ngọc Cơ và Hồ đăng Lễ 

đi tham dự riêng vì là bà con với AH Huân. Có 

tất cả 46 AH Bắc Cali và các nơi tham gia đóng 

góp gởi vòng hoa phúng điếu và chia buồn với 

chị Huân và tang quyến. 

 

Ngoài ra, phái đoàn AH Bắc Cali còn mang 

theo để trao lại cho gia đình AH Huân Một 

Bảng Tuởng Niệm “IN MEMORY” do Giám 

đốc Khu Kiều lộ 4, Oakland ký, tuởng niệm và 

ghi nhớ các công tác kiều lộ và đóng góp quý 

báu của AH Huân với tư cách là một Truởng 

Kỹ sư Đồ án (Project Engineer) khi phục vụ 

trên 23 năm tại Khu Kiều lộ 4, Oakland (lâu 

hơn thời gian AH Huân làm việc ở Việtnam!) 

 

Chiều thứ hai 18 tháng 7, khi phái đoàn đến 

khách sạn thì đã có cháu Trần sĩ Chương, 

truởng nam của AH Huân chờ sẵn tiếp đón. Sau 

đó, cháu Chương đã huớng dẫn phái đoàn về 

nhà để thăm viếng và chia buồn với chị Huân 

và gia đình nhân dịp đau buồn và mất mát to 

lớn này. Mặc dù tang gia bận rộn, chị Huân vẫn 

chu đáo kêu cháu Chương đưa phái đoàn đi 

dùng cơm tối truớc khi về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 
Bàn Thờ AH Trần sĩ Huân với 

Bảng Tưởng Niệm 

 

Hôm sau, 8 giờ 45 sáng, thứ ba 19 tháng 7, 

khi phái đoàn Bắc Cali đến nhà quàn Griffin 

Chapels ở Camarillo thì đã thấy phái đoàn Nam 

Cali do AH Truởng đoàn Đồng sĩ Tụng và AH 

Ái Văn đã có mặt. Phái đoàn Nam Cali sau đó 

còn có chị Vĩnh Đào, AH Lý Đãi, anh chị 

Phạm lương An, AH Lê nghiêm Hùng. AH Mai 

trọng Lý vào phút chót không thể tham dự 

nhưng đã có gởi một số báo Nguời Việt nhờ 

AH Aí Văn mang lên trong đó có đăng thông 

báo Chia Buồn AH Trần sĩ Huân của tất cả 

AHCC Nam Cali. Phái đoàn AHCC Nam Cali 

AHCC Nam, Bắc California  
Tham Dự Tang Lễ 

AH Trần sĩ Huân tại Oxnard 
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còn có mặt AH Hoàng đình Khôi và AH Lê 

đinh Kỳ là hai em rể của AH Huân. 

 

Sau nghi lễ nhập quan, phát tang và khai 

kinh trang nghiêm của quý vị Thuợng toạ và ni 

sư, buổi tang lễ tuởng niệm đã bắt đầu với 

những lời bày tỏ tâm tình rất xúc động của cháu 

Trần sĩ Chương với thân phụ là AH Huân. 

Cháu cho biết là AH Huân lúc nào cũng tự hào 

và hãnh diện về nghề nghiệp cuả mình và đã 

uớc muốn các con tiếp tục nghề công chánh của 

mình, nhưng vì các hoàn cảnh khác biệt, ngoài 

ý muốn, các cháu không ai nối nghiệp của cha 

được! 

 

Tiếp theo, cháu Chương đã mời Mẹ lên đọc 

lá thư cuả AH Huân viết để lại truớc khi mất, 

cám ơn tất cả bà con, thân bằng, quyến thuộc 

và các bạn bè, đồng nghiệp đã bỏ thì giờ quý 

báu đến thăm viếng và đưa tiễn AH về thế giới 

khác! 

 

Sau đó, AH niên truởng Đồng sĩ Tụng, đại 

diện các AHCC Nam Cali lên chia buồn với chị 

Huân và tang quyến và bày tỏ cảm tuởng và các 

kỷ niệm nghề nghiệp trong quá khứ với AH 

Huân. 

 

Tiếp theo, AH Mai đức Phuợng, đại diện 

AHCC Bắc Cali đã lên phát biểu lời phân ưu 

của tất cả AH Bắc Cali và đọc Bảng Tuởng 

Niệm của Ông Giám đốc Khu Kiều lộ 4, 

Oakland; sau đó AH Nguyễn đình Duật đã trao 

Bảng Tuởng niệm lại cho tang quyến. 

 

Sau chót, các cháu nội, ngoại của AH Huân 

lên bày tỏ các lời mộc mạc, cảm động và dễ 

thương, kể lại các kỷ niệm của các cháu đã có 

với Ông Nội, Ông Ngoại. 

 

Tiếp sau là lễ Di quan và An Táng lúc 12 

giờ trưa tại Ivy Lawn Memorial Park ở 

Ventura, phía bắc của Oxnard. 

 

Kính báo, 

Nguyễn đình Duật 

 

 

 

 
Các AH Phượng, Hoàn, Thịnh, Nhựng, Tụng, Duật 

 

 

 
Các AH Duật, Nhựng, Tụng, Đải, Phượng 

 

 

 
Các AH Duật, Nhựng, Tụng, Đải 
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