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                                                                                                     Hội Ái Hữu Hải Quân QL/ VNCH 
                                                                                                            Houston & Vùng phụ cận 
                                                                                                 8610 Pottinger Dr, Houston,TX77083. 
                                                                                                                Tél : 832-373-1830 
                                                                                                    Email: tantpham2009@gmail.com 
  
                                                          THƯ CẢM TẠ 
 
                Ban chấp hành Hội Ái Hữu Hải Quân Houston & Vùng Phụ Cận 
                                                  Xin chân thành cảm tạ: 
                    - Đô Đốc cựu Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải, Chủ tọa buổi lễ 
                                                      - Quý Niên Trưởng 
          - Quý Chiến Hữu, quý phu nhân và gia đình Hải Quân, đã đến tham dự đông đảo Đêm 
Đại Dương, kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân Chủng Hải Quân, tại nhà hàng Ocean 
Palace,trên Đại Lộ Bellaire, ngày 04 tháng 11 năm 2018 vào lúc 06:00pm vừa qua . 
            Ban Tổ Chức đã hân hạnh được đón chào trên dưới 480 quan khách gồm: 
Các Hội Đoàn Quân Đội, Cảnh Sát Quốc Gia- Quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu,quý phu nhân, 
thân hữu và đồng hương, cũng như đại gia đình Hải Quân, đến tham dự trong bầu không khí 
trang nghiêm, đầm ấm, đậm tình chiến hữu 
            Sự hiện diện của quý vị đã giúp cho buổi lễ của Hội nhà thành công tốt đẹp, và khích lệ 
tinh thần cho Ban Chấp Hành trên con đường phục vụ tập thể Hải Quân và Cộng Đồng người 
Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Houston 
            Đặc biệt Ban Tổ Chức trân trọng cám ơn: 
* Niên trưởng: Nguyễn văn Tòng đã đến tham dự và có lời mời gọi mọi người đến tham dự           
trên các cơ quan truyền thông 
* Niên trưởng: Nguyễn kim Trọng và phu nhân đã hết lòng bảo trợ $2,000 
* Niên trưởng: Vũ bá Trạch và phu nhân $200 
* Quý chiến hữu ủng hộ: $100, $50 và 1 bàn $500 
* Bác sĩ Hồ Trâm ủng hộ $500 
* Bác sĩ Nguyễn đông Châu ủng hộ $500 
            Sự đóng góp quý báu đó, đã giúp Ban Tổ Chức có thêm phương tiện đế mời ca sĩ từ 
Cali, cũng như nhiều chi phí mà Hội phải trang trải để cho buổi lễ thêm phần trang trọng và 
tươi vui 
            Ban Tổ Chức chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Niên Trưởng trong Ban Chấp Hành, Ban Cố 
Vấn, cùng Ban Yểm Trợ đã sát cánh động viên, giúp đỡ trong việc tổ chức Đêm Đại Dương 
            Đặc biệt : anh Đỗ kim Bảng , anh chị Phạm công Nhạc, anh chị Phan anh Dũng,anh chị 
Trần hữu Đức, anh Trầm Lãng,anh Trịnh đình Hưng, anh Bùi khắc Ngọc, anh chị Nguyễn hũu 
Lợi,anh chị Nguyễn gia Trọng, anh chị Lương quang Bình, anh chị Phan tứ Hải, anh chị Nguyễn 
văn Nghĩa,chị Hồ sĩ Binh Thư trong việc tiếp tân thật tốt đẹp và chu đáo 
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           Chúng tôi cũng không quên sự giúp đỡ của anh chị em gia đình Hải Quân từ Dallas gồm 
24 người, mà anh Lạc Nguyễn đã vận động, về Houston chung sức với chúng tôi trong việc tổ 
chức và điều hành buổi lễ 
          Thay mặt Hội Hải Quân Houston, gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất, và cũng 
mong sao quý vị vui lòng bỏ qua những sơ sót ngoài ý muốn nếu có 
     
          Ban Tổ Chức Đêm Đại Dương một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình được nhiều AN 
LÀNH và HẠNH PHÚC 
 
                                                      Trân trọng kính chào đoàn kết 
                                                  Houston, ngày 10  tháng 11 năm 2018 
                                                                       Hội Trưởng 
                                                             HQ. Phạm thanh Tân 


