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Kính thưa quí Niên Trưởng, quí Chiến Hữu 

 

Vì không đảm trách một chức vụ nào nên tôi không đủ tư cách viết thành biên bản 
trong buổi họp quan trọng tại tư gia của Niên Trưởng Nguyễn Xuân Dục, ngày 23 
tháng 10 năm 2011; tuy nhiên, tôi có thể tường trình đầy đủ chi tiết những điều mắt 
thấy tai nghe diễn tiến trong buổi họp cho tất cả các Niên Trưởng và các Chiến 
Hữu vắng mặt được rõ ràng trong hình thức tạp ghi, mong quí vị cảm thông và thứ 
lỗi. 

 

Trưa ngày 23 tháng 10 năm 2011, tại tư gia của ông Tổng Dục nhộn nhịp khác 
ngày thường, khách Trùng Dương kẻ mang người xách, không mấy chốc chiếc bàn 
trong nhà bếp đầy ấp đồ ăn, nào là: mì xào, gỏi cuốn Nha Trang, vịt quay, xà lách, 
… 

 

Buổi họp được khai mạc đúng 3:30 chiều, ngồi trong bàn họp tôi tự điểm danh 
thầm gồm có: N/T Nhựt (8), N/T Nhựt (18), N/T Dục, N/T Trung, N/T Côn, N/T 
Lang, C/H Lạc, C/H Nhơn, C/H Liêm, C/H Nở, C/H Cường. N/T Dục mở đầu xã 
giao bằng những lời cám ơn những Chiến Hữu và các Niên Trưởng hiện diện hôm 
nay và đồng thời trình bày bản dự thảo Bức Tâm Thư, Bức Tâm Thư này dự định 
sẽ gởi đi cho các Chiến Hữu khắp nơi, mời về Dallas tham dự Đại Hội Ngày Hải 
Quân Ra Khơi Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập nhân dịp này tổ chức bầu cử Tổng 
Hội Trưởng cho nhiêm kỳ mới. Nội dung của Bức Tâm Thư, theo nhận xét của 
N/T Lang, có vẻ hơi mơ hồ vì những lý do quá rộng lớn, cho nên không cô đọng 
được mục đích một cách thực tế. C/H Nhơn nêu lên ý kiến đại khái như sau, tổ 
chức Ngày Hải Quân mời toàn quốc tham dự, đây là công việc không phải nhỏ, nó 
đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thực thi từng bước một, chẳng hạn 
bước đầu tiên cần phải nắm vững có bao nhiêu hội đoàn tham dự, phải có hồi báo 
chính thức bằng văn bảng và Hội HQ Trùng Dương (HQTD) đã đồng ý đảm nhiệm 
chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức chưa? C/H Lạc có ý kiến rằng, tổ chức Đại Hội HQ 
là việc làm của Tổng Hội, Tổng Hội Trưởng là do các Hội Trưởng bầu lên, tổ chức 
Đại Hội HQ phải có sự kết hợp của Tổng Hội Trưởng và các Hội Trưởng. Hội 
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HQTD chỉ lãnh phần yểm trợ mà thôi. N/T Dục phản đối và không đồng ý với hai 
chữ “yểm trợ”, N/T Dục phân trần, như tôi đã thường nói, Tổng Hội Trưởng là 
chức vụ không có lính phía sau, nên tất cả mọi chuyện đều do Hội HQTD đảm 
nhận chứ không thể nói yểm trợ được. 

 

Cuối cùng các thành viên tham dự buổi họp đã đồng ý những điểm chính như sau: 

 

- Các thành viên tham dự đã đồng ý tổ chức Đại Hội Ngày Hải Quân tại Dallas 
bằng cách bỏ phiếu giơ tay với tỉ số 100/100. 

- N/T Dục thảo văn thư gởi cho các Hội Đoàn HQ toàn quốc thông báo là Hội Hải 
Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth đã đồng ý tổ chức đại hội và mời các 
Hội Đoàn HQ phúc đáp. 

- Thành lập Ban Tổ Chức và phân chia công tác (sẽ bàn chi tiết trong buổi họp kế 
tiếp). 

- Trưởng Ban Tổ Chức: N/T Nguyễn Văn Nhựt và phụ tá: C/H Nguyễn Văn Nở. 

- Ngày Đại Hội HQ Toàn Quốc được chia làm 2 phần: Tiền Đại Hội và Đêm Đại 
Hội Chính Thức.  Tiền Đại Hội sẽ bắt tối Thứ Sáu tại nhà hàng A1, mỗi phần ăn 
ước tính khoảng $20.00. Sáng Thứ Bảy điểm tâm khoảng $10.00, trưa Thứ Bảy ăn 
trưa tại nhà hàng A1, mượn nhà hàng một phòng họp để bầu Tổng Hội Trưởng, 
tiền ăn trưa khoảng $20.00. 

- Đêm Đại Hội trình diện Tân Tổng Hội Trưởng, tổ chức tại nhà hàng: Thanh 
Thanh hay Maxim tiền ăn khoảng $35.00 

- Tổng cộng ước tính tiền ăn 2 ngày là $85.00, số tiền còn gia giảm tùy theo sự 
thương lượng số đông với nhà hàng. 

- Địa điểm tổ chức và chọn hotel cho những người ở xa sẽ được thảo luận trong kỳ 
họp sắp tới. 
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Trân trọng kính chào, 

Lê Phúc Cường 

 


