
Hội Không Quân Việt Nam Cộng Hòa 
Dallas-Fort Worth & Vùng Phụ Cận 
P.O. Box 535653 
Grand Prairie, Texas 75053 
 
Thư Mời 
 
Kính gửi Quý Chủ Tịch Hội Trưởng các hội đoàn vùng Dallas-Fort Worth, Quý Chủ Nhiệm, Chủ 
Bút, Giám Đốc các cơ quan truyền thông, truyền thanh vùng Dallas-Fort Worth. 
 
Tôi là Nguyễn Văn Thung, một hội viên của Hội Cựu Không Quân vùng Dallas-Fort Worth.  
Trong cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành Hội Không Quân Dallas-Fort Worth đã được tổ chức 
vào ngày 26 tháng 10 năm 2014, đa số các cựu Không Quân VNCH tại vùng Dallas-Fort Worth 
tín nhiệm và trao phó trách vụ Hội Trưởng cho cá nhân tôi trong nhiệm kỳ 2014-2016.  Thay mặt 
cho tất cả quý niên trưởng và các thành viên của Hội Cựu Không Quân Dallas- Fort Worth, tôi 
xin nhân cơ hội này để gửi tới tất cả quý vị lời thăm hỏi và vấn an của chúng tôi, đồng thời để 
loan báo tới quý hội về sự thay đổi nhân sự của hội cựu Không Quân chúng tôi. 
 
Là một cựu hoa tiêu thuộc ngành trực thăng của không lực VNCH, chúng tôi đã đóng góp tích 
cực trong công cuộc chiến đấu chống lại sự xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt để giữ gìn tự do, 
dân chủ cho miền nam Việt Nam.  Tại hải ngoại, chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với tất 
cả các hội đoàn Quốc Gia trong tinh thần đoàn kết, kính trọng và tương trợ lẫn nhau.  Trong tinh 
thần đó, chúng tôi kính mời quý vị vui lòng đến tham dự buổi tiệc văn nghệ ra mắt Tân Ban 
Chấp Hành Hội Cựu Không Quân vùng Dallas–Fort Worth, và đón chào năm mới 2015 dự định 
sẽ được tổ chức tại nhà hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas vào đêm giao thừa dương lịch 31 
tháng 12 năm 2014 (chi tiết sẽ được phổ biến sau). 
 
Toàn thể Quý Niên Trưởng và các Cựu Không Quân Dallas–Fort Worth rất mong muốn được 
gặp gỡ quý vị trong buổi hội ngộ giao thừa sắp tới để chúng ta thắt chặt mối dây đoàn kết giữa 
các hội đoàn và cũng là dịp để chúng tôi được diện kiến cùng quý vị, trao đổi kinh nghiệm, nâng 
ly chúc mừng nhau những gì tốt đẹp nhất cho năm mới.  Xin hẹn tái ngộ. 
 
Sau đây là chi tiết để liên lạc với cá nhân tôi: 
 
Nguyễn Văn Thung 
(817)-313-2636 
thungnguyen@gmail.com 
 
Trân trọng kính chào 
Nguyễn Văn Thung 
Hội Trưởng Hội Cựu Không Quân Dallas–Fort Worth, Texas (Nhiệm kỳ 2014-2016) 
 
Kính nhờ quý cơ quan truyền thanh, truyền thông phổ biến bản thông báo này rộng rãi trên các 
diễn đàn của quý vị.  Thành thật cảm tạ. 
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