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TIN CẬP NHẬT 28 October 2017 : DIỄN TIẾN XÂY DỰNG KỲ TƯỢNG ĐỨC THÁNH 
TRẦN (ĐTT) 
 
XIN GỬI LẠI: NGÀY AN VỊ ĐTT LÀ 15-17/11/2017 THAY VÌ THÁNG 10. 
 
Nguyễn Hữu Duyệt 
sqhq19@yahoo.com 
Date: 2017-10-29 11:56 GMT-05:00 
 
Kính Quý Vị, 
 
Xin cập nhật vài tin về công việc của Ủy Ban như sau: 
 
1.    Sau buổi họp của Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Đức Thánh Trần (ĐTT) vào chiều qua Thứ Bảy 
28/10/2017 lúc 5pm tại Văn Phòng Chợ Bến-Thành Plaza, ba mặt chữ cho trước và hai bên Bệ 
Tường đã được bàn kỹ . Tuy nhiên cũng cần vài sửa chữa nên sẽ nhóm họp thêm một lần nữa 
vào Thứ Bảy tuần tới 4/11/2017 sau buổi họp Liên Hội để quyết định lần chót.. 
 
2.    Buổi họp cũng đã bàn: 
-      Đặt Tượng ĐTT: Dụ trù vào khoảng 15-17/11/2017 sẽ đặt Tượng lên Bệ Đài. Vấn đề khó 
khăn là làm sao cho 2 đinh bù long của Bệ xuyên qua đế Tượng chính xác, Quyết định cần thuê 
cần cẩu có sức cẩu mạnh hơn của BT Plaza để đặt Tượng nằm ngang, lấy mẫu cho chính xác rồi 
đưa cho Nhà Thầu làm vị trí hai lỗ đinh. Hiện nay đang xây đến tầng thứ hai, sẽ đến tầng thứ ba 
một ngày gần đây.. Một màn vải vàng 6 mét by 6 mét (6x6mm) sẽ thực hiện cho Tượng ĐTT khi 
chưa Khánh Thành để chụp lên Tượng… (Xin xem Hình ảnh đính kèm). 
 
https://www.flickr.com/photos/144165575@N08/sets/72157689248029116/ 
 
-      An Vị Tượng ĐTT: ĐỂ có Lễ An Vị trịnh trọng, chúng ta sẽ chờ Nhà Thầu dựng ba cột cờ 
(Mỹ,Việt, Tiểu Bang), sau đó sẽ quyết định ngày làm Lễ An Vị . Buổi lễ cũng sẽ mời các Vị Đại 
Diện Các Tôn Giáo tham dự.. 
 
3.    Khánh Thành Kỳ Đài/Tượng ĐTT: Một buổi họp của Ủy Ban sẽ được triệu tập một ngày 
gần đây để chúng ta nắm vững công việc của Uỷ Ban và chọn ngày “NGÀY LÀNH THÁNG 
TỐT” cho việc Khánh Thành chu toàn và tốt đẹp. Xin nhắc nhở là buổi họp này rất quan trọng 
xin tất cả Quý Vị nhớ đến tham dự cho đông đủ. 
 
Đa tạ, 
Nguyễn Hữu Duyệt 
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Kính Quý Vị, 
 
Uỷ Ban xin cập nhật vài tin tức về Kỳ-Tượng Đài tại Bến Thành Plaza, xin tóm tắt như sau: 
 
1.    Ban Nghiên Cứu Lịch Sử đã họp vào ngày Thứ Bảy 14 tháng 10 năm 2017, lúc 5 giờ chiều 
tại Văn Phòng Chợ Bến Thành.. Sau khi bàn thảo và đã giao cho các NT Nguyễn Văn Nhựt 
(Leader),  Nguyễn Văn Lang, và Phan Văn Châu nghiên cứu các mặt trên bệ Tượng Đài Đức 
Thánh Trần, đơn giản, ngắn gọn ý nghĩa…. Sau sẽ chuyễn dịch qua Anh Ngữ để con cháu dễ 
hiểu về Đức Trần Hưng Đạo.. Cho đến nay được biết đang tiến hành tốt đẹp và gần xong phần 
tiếng Việt.. 
 
2.    Ban Kỳ và Tượng Đài đã nhóm họp vào Thứ Bảy 21 tháng 10 năm 2017, lúc 11 am tại Văn 
Phòng Chợ Bến Thành. Kết quả tốt đẹp trách nhiệm theo dõi là NT Trần Hữu Bé hàng ngày để 
giúp anh Đặng Đức khi cần, như đổ xi măng cốt sắt, Pass Inspection từng bước.. Buổi họp cũng 
bàn về làm sao an vị Tượng Đức Thánh Trần khi Bệ đã xong không bị trở ngại bất cứ lý do gì… 
Lẽ đương nhiên cũng có lễ An Vị Tượng Đức Trần Hưng Đạo.  Nếu có gì cần anh Bé sẽ cho anh 
em trong hai Ban và tôi góp ý hoặc đến tận nơi cho ý kiến.. Nói chung, trách nhiệm nặng là anh 
Bé (Trách nhiệm với hai Ban), anh Đức (Trách nhiệm với Nhà Thầu để không bị City làm 
phiền…). 
 
3.    Dự trù xây xong Kỳ Tượng Đài là Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 theo như Nhà Thầu 
cho anh Đức biết. 
 
Có thể chúng ta sẽ Khánh Thành sớm hơn dự trù !!!. Chúng tôi sẽ cập nhật them nếu có… 
 
Đa tạ, 
Nguyễn Hữu Duyệt 
Sunday, October 22, 2017 7:48 PM 
sqhq19@yahoo.com 
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Kính Quý Vị, 
 
Nhà Thầu đang đào xới vùng đất của Kỳ Đài tại Bến Thành Plaza (Bắt đầu khởi công 
4_Oct_2017). Kiến Trúc Sư và chúng tôi đã quan sát và thấy cửa Tam Quan chếch về phía đông 
bắc con đường Pioneer vì Chủ Nhân muốn cổng thẳng góc với khu chợ BT.,  cho nên chúng tôi 
đã quyết định khu Kỳ Đài với Tượng Đức Thánh Trần song song với con đường Pioneer, có 
nghĩa là Đức Thánh Trần chỉ tay thẳng góc 90 độ bắc với con đường. 
 
Hơn nữa để cho Kỳ Đài rộng lớn hơn, Chủ Nhân đã đồng ý cho thêm hai Parking Lot nên khu 
Kỳ Đài cũng sẽ “redesign” cho lớn hơn dự trù trước đây. Những công việc này chúng tôi cũng đã 
nói trên Đài SaGon Dallas 1600AM vào Thú Ba 10/10/2017 vừa qua… 
 
Nhà Thầu sẽ cố gắng làm Bệ cho Tượng Đức Thánh Trần sau khi làm nền vững chắc để cho 
Ngài an vị trên bệ trước rồi sau đó Nhà Thầu sẽ tiếp tục phần còn lại…  Chương Trình dự trù 
Xây Cất Kỳ Tượng Đài sẽ có ba giai đoạn: 1. Sau khi bệ xi măng hoàn tất, sẽ An Vị Tượng Đức 
Thánh Trần, 2. Theo dõi và kiểm tra Xây Cất, và cho đến khi hoàn tất. 3. Lễ Khánh Thành .. 
Tổng cộng thời gian cho hoàn tất là khoảng 2 tháng 15 ngày (+/-). 
 
Chúng tôi sẽ có cuộc họp với các Ban Kỳ và Tượng Đài một ngày gần đây để theo dõi và đốc 
thúc v.v… 
  
Đa tạ, 
Nguyễn Hữu Duyệt 
Thursday, October 12, 2017 8:07 AM 
sqhq19@yahoo.com 
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Kính Quý Vị, 
 
Xin được tường trình đến Quý Vị những diễn tiến mới đây của Uỷ Ban Xây Dựng Kỳ Đài & 
Tượng Đức Thánh Trần, tóm tắt như sau: 
1.    Giấy Phép City đã cấp ngày 6 tháng 9 năm 2017. 
2.    Đã có ba Nhà Thầu Mỹ tham gia đấu thầu. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2017, Đại Diện Ủy 
Ban là anh Phan Văn Châu, cá nhân tôi, và anh Đặng Đức đã ký chấp thuận cho Nhà Thầu 
AZECON thuộc Thành Phố Irving Texas. Lỳ do Nhà THầu này đã làm cổng Tam Quan cho Bến 
Thành Plaza, họ đã biết vùng đất của Kỳ Đài, đưa ra giá rẻ nhất, anh Đức đã yêu cầu bớt thêm và 
cuối cùng họ đã chịu thầu là $47,800.00. Tưởng cũng xin nhắc lại, tất cả các vật liệu căn cứ theo 
Kiến Trúc Sư với sự cố vấn của chúng tôi cho ba Nhà Thầu đều giống nhau khi gửi ra, họ không 
tự tiện lựa chọn nên các vật liệu xây cất đều có phẩm chất theo ý của Uỷ Ban. 
3.    Ngày 4 tháng 10 năm 2017, lúc 5 giờ chiều, Nhà Thầu AZECON đã khởi công, một số Quý 
Anh Chị đã có mặt làm lễ KHỞI CÔNG XÂY CẤT tại ngay địa điểm. Tuy đơn sơ nhưng cũng 
có đủ Ly Hương , Hoa Quả.. Xin chân thành cám ơn chị Thu Nga, chị Kim Oanh, đặc biệt chị 
Tuyết đã nhanh chóng mang đầy đủ Lư Hưong , ly rượu, đèn… cho buổi lễ trang trọng , anh 
Nguyễn Hiếu Hạnh chụp hình, theo anh Hạnh anh sẽ theo dõi những tiến triển xây cất để làm 
một Album cho Kỳ Đài, và cũng không quên cám ơn tất cả Quý Vị đã đến tham dự.. 
4.    Sau buổi lễ, Ông Bà BS Phạm Văn Chất đã mời tất cả quý anh em hiện diện dùng cơm chiều 
ở Phở 999. Chân thành cám ơn anh Chị Chất nhiều. 
5.    Chắc chắn Quý Vị ở Arlington có dịp qua lại Bến Thành Plaza sẽ thấy sự xây cất đang xúc 
tiến. 
Chúng tôi sẽ theo dõi và tường trình đến Uỷ Ban khi có dịp. 
 
Đa tạ, 
Nguyễn Hữu Duyệt 
Friday, October 6, 2017 12:38 AM 
sqhq19@yahoo.com 
 
tb: Hình ảnh sẽ cập nhật đầy đủ sau. 
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TALKSHOW TRÊN ĐÀI VAE LÚC 11AM.. 
 
Kính Quý Vị, 
 
Qua anh Phan Ngọc Thạch (Cựu Sĩ Quan Mỹ) đã có lời mời Uỷ Ban có buổi nói chuyện trên Đài 
VAE Live nghe bằng điện thoại cầm tay và phát thanh trên toàn Thế Giới.  Mời quý Anh Chị 
bấm số  (351)999-5304 vào lúc 11 giờ trưa nay để nghe Ủy Ban trình bày về Dựng Kỳ Đài và 
Tượng Đức Thánh Trần tại Khu Bến Thành Plaza... 
 
Đa tạ, 
Nguyễn Hữu Duyệt 
sqhq19@yahoo.com 
Date: 2017-10-27 10:04 GMT-05:00 
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