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Dallas-Fort Worth, Ngày 2 Tháng 2 Năm 2019 
 
Kinh thưa quí vi lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Kính thưa quí Niên 
Trưởng Hải Lục Không Quân, Kính thưa quí Cộng Đồng, quí Ủy Ban 
Bảo vệ Tượng Đài Việt Mỹ (UBBVTĐVM), quí Hội đoàn Quân Cán 
Chính, quí Đồng hương, và quí Truyền Thông Báo Chí 
 
Thưa quí vị 
 
Ban Tổ Chức (BTC)/Gia Đình Hải Quân Trùng Dương xin chân thành 
cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ đông đảo của quí Hội Đoàn và chiến hữu 
Hải Lục Không Quân và quí vị trong cộng đồng chúng ta, đã nhiệt tình 
tham dự và ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất trong ngày Xuân 
dân tộc, ngày Tưởng Niệm anh linh chiến sĩ Hoàng Sa và Cây Mùa 
Xuân Thương Phế Binh (TPB) tại quê nhà được thành công tốt đẹp. 
 
Xin cảm ơn quí Mạnh Thường Quân, cơ sở thương mại, cơ quan 
truyền thông, truyền hình, và báo chí. 
 
Xin cảm ơn sự nhiệt tình tham gia chương trình văn nghệ, đóng góp 
tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ, ca sĩ cộng đồng, các giọng hát trẻ, đội 
múa và ban nhạc. BTC cũng xin cảm ơn sự đóng góp công sức của rất 
nhiều tình nguyện viên khác mà chúng tôi không kể hết được. 
 
Trong quá trình tổ chức, BTC không thể tránh khỏi những thiếu sót, 
xin quí vị rộng lòng thông cảm. 
 
Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, xin kính chúc quí vị luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống! 
 
Thay Mặt BTC 
HQ Nguyễn Văn Lạc 
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