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Hội Trưởng (HT) 
 Võ Văn Hiệp 
(469) 600-4924 
hiepvozd43@gmail.com 

 
Hội Phó Nội Vụ  
Nguyễn Văn Nở 
(972) 816-4339 
nguyenno24@gmail.com 
 
Hội Phó Ngoại Vụ 
Châu Đức Hiếu 
(817) 966-9021 
hieudchau@hotmail.com 

 
Cố Vấn 
Nguyễn Văn Lạc 
(469) 346-9222 
banglinhlv@gmail.com 

 
Tổng Thư Ký 
(TTK)/Thủ Quỹ 
Hà Mạnh Chí 
(214) 232-4826 
haiquantrungduong@yahoo.com 

 
Đặc Trách Vùng 
Arlington 
Đàm Thanh Tâm 
(214) 289-5542 
tamdam52@yahoo.com 

 
Đặc Trách Vùng Ft. 
Worth 
Nguyễn Văn Sa 

 
Kính thưa quý Niên Trưởng (NT), quý chiến hữu, và quý thân hữu trong 
Gia Đình Hải Quân Trùng Dương (GĐ/HQTD), 
 
Kể từ ngày thành lập Hội HQTD cho đến ngày hôm nay đã gần tròn 20 
năm, tính từ năm 2004.  Một số chiến hữu đã theo chuyến tàu thiên cổ vì 
bệnh tật, một số khác đã ngoài 80, 90 tuổi, và phần lớn còn lại cho là còn 
năng động, nhưng thưa quý vị, Thất Thập Cổ Lai Huy cả rồi. 
 
Hội chúng ta vẫn còn sát cánh với cộng đồng Dallas-Fort Worth trong các 
sinh hoạt tương thân tương trợ.  Đại lễ Đức Thánh Tổ hàng năm thành công 
nhờ sự yểm trợ quý báu của toàn thể quý chiến hữu và thân hữu trong gia 
đình HQTD.  Tuy nhiên, Ban Tế Lễ không những vơi đi mà còn không 
kham nổi sự tế lễ cổ truyền - không quỳ lạy lâu được.  Đó là điều suy tư 
của chúng ta.  Thôi thì vạn sự tùy duyên. 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Với tư cách là Trưởng Ban Bầu Cử (TBBC), một phiên họp bầu Ban Chấp 
Hành cho nhiệm kỳ 2022-2024 được ấn định như sau: 
 
Thời Gian: Thứ Bảy, 15 tháng 10 năm 2022, 3-6 pm 
Địa Điểm: Rosemeade Rec Center 
Địa Chỉ: 1330 Rosemeade, Carrollton, Texas 75007 
 
Sau bầu cử, chúng ta cùng nhau với Tân Ban Chấp Hành dùng bữa cơm 
chiều để thắt chặt tình đoàn kết, tình tương thân tương ái.  Mỗi người mang 
một món để dùng bữa cơm chiều theo kiểu Potluck. 
 
Trân trọng, 
Nguyễn Văn Lạc, TBBC 
 
http://www.vnnavydallas.com/tailieu/HQTZ_NOIQUI.pdf {Bản Nội 
Qui} 
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