
           ĐẠI HỘI HẢI QUÂN CÁC KHÓA LƯU ĐÀY 2022 

           MỘT THỜI BINH LỬA 

DFW ngày 14 tháng 8 năm 2022 

Kính thưa quý chiến hữu, thân hữu, 

Sau biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 để đáp ứng nhu cầu của chiến trường, quân 
đội VNCH Hải Lục Không quân đều gia tăng quân số để tiếp nhân khí tài quân sự do 
Hoa Kỳ chuyển giao cho quân đội VNCH trong chính sách Việt Nam hóa chiến tranh 
kể từ ngày 8/6 năm 1969. 

Bộ Tư Lệnh HQVNCH đã thâu nhận hàng ngàn thanh niên, Sinh Viên SQ cấp tốc gửi 
đi thụ huấn căn bản quân sự tại các quân trường Bộ Binh , và ngoài ra thâu nhận 
các Sĩ Quan vừa mới tốt nghiệp tại quân trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, trường Bộ 
Binh Thủ Đức và  sau đó được thuyên chuyển về các đơn vị tác chiến như Lực 
Lượng Thủy Bô. Giang đoàn Xung Phong, Giang Đoàn Tuần Thám, Lực Lượng Người 
Nhái, Duyên Đoàn và các ngành tiếp vận trên toàn lãnh thổ và lãnh hải, sông rạch 
Miền Nam Việt Nam trong lúc chiến sự càng ngày càng trở nên khốc liệt. 

Cuôc chiến chấm dứt từ tháng 4 năm 1975, chúng ta đã rời quê hương lưu vong 
trên toàn thế giới, và phần lớn  định cư trên nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. 

Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan các khóa Lưu Đày và Thân Hữu gồm các cựu Sĩ quan như 
nêu trên đã ra đời và mỗi hai năm một lần, chúng tôi vẫn có thông lệ tồ chức họp 
mặt để giữ vững tình đồng môn, đồng khóa, và cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm 
về năm tháng phục vụ Tồ quốc trong quân chủng Hải Quân, như là hoài niệm một 
thời binh lửa. Cũng với mục đích đó, năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức họp mặt lần 
thứ 17 tại vùng Dallas, Texas, trong ba ngày 30 tháng 9 cho đến 2 tháng 10, năm 
2022. 

Kính thưa quý thân hữu, Đại hôi  chính thức long trọng khai mạc theo chương trình 
như sau: 



          Thứ Bảy ngày 1 tháng 10 năm 2022 

          Địa điểm 1602 South Belt Line Grand Prairie TX 75051 

 3:00-5:00 Giờ Hội Ngộ- Appetizer khai vị- chụp ảnh lưu niệm 

 5:00 Khai mạc 

          Tổng quát: 

.     Danh ca Hồ Hoàng Yến              Ca sĩ Lý Băng Băng 

·       Ban nhạc The Sound Band 

·       Ẩm thực, Cognac XO – Red Wine 

·       Giá Ủng Hộ $50.00 
 

Ban tổ chức  Đại Hội “Một Thời Binh Lữa” hoan hỉ đón tiếp quý chiến hữu và thân 
hữu để cùng nhau ôn lại một quá khứ hào hùng thời tuổi trẻ khi quê hương ngút 
ngàn lửa đạn. 

  

Trân trọng 

  

Trưởng Ban Tổ Chức 

HQ Nguyễn văn Lạc Cell phone: 469-346-9222 

 

 


