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Thưa Quý Niên Trưởng , 

Thưa Quý Chiến Hữu ,  

Tân Ban Chấp Hành đã biên soạn bản dự thảo Chương Trình Sinh Hoạt Hội Hải 
Quân Trùng Dương trong suốt nhiệm kỳ hai năm 2010 - 2012.  Bản dự thảo này 
đã được Hội Phó trình bày rõ ràng trước Quý Niên Trưởng trong Hội Đồng Cố 
Vấn cùng với các Chiến Hữu hiện diện, đã được thảo luận và hoàn chỉnh chi tiết 
với sự đồng thuận của quý Niên Trưởng và các Chiến Hữu có mặt.  Hôm nay, 
chúng tôi xin phổ biến rộng rãi trong phạm vi nội bộ, gởi đến các Niên Trưởng và 
các Chiến Hữu vì lý do riêng không có mặt trong ngày họp bàn giao . 

Thân Kính. 

TM Hội Trưởng , 

Hội Phó Lê Phúc Cường . 

cuonglehq2@sbcglobal.net 

 

Chương Trình Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương 
Nhiệm Kỳ  

2010 – 2012  

I. Dẫn Nhập: 

Tất cả những sinh hoạt của Hôi Hải Quân Trùng Dương trong nhiệm kỳ 2010 – 
2012 được đặt căn bản dựa trên những nguyên tắc như sau: 

          1. Xác định lập trường : Hội Hải Quân Trùng Dương là một Hội Ái Hữu, 
vì là Cựu Quân Nhân nên chúng tôi không bao giờ chấp nhận chế độ Cộng Sản 
đang cai trị tại Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào.  Tuy nhiên chúng tôi sẽ sẵn 
sàng yểm trợ cho bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào trong công tác giải trừ chế độ 
Cộng Sản và quang phục quê hương Việt Nam. 

          2. Sinh Hoạt: Trong phạm vi sinh hoạt nội bộ, chúng tôi Chấp Nhận và 
Hoan Nghênh những ý kiến bất đồng của các thành viên đóng góp, tuy nhiên 
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chúng tôi Không Chấp Nhận những ý kiến mang tư tưởng Bất Hòa, vì sự bất hòa 
dưới bất cứ hình thức nào cũng gây tổn thương đến danh dự của tập thể Hải Quân 
Trùng Dương.  Chúng tôi sẽ mở một hộp thơ “Ý Kiến Đóng Góp”, ý kiến của mỗi 
thành viên sẽ được trình lên Hội Đồng Niên Trưởng Cố Vấn và được giải quyết 
trong một thời gian ngắn nhất . 

          3. Khen Thưởng: Ban Chấp Hành sẽ ghi nhận mọi sự đóng góp công sức 
của mỗi thành viên để hoàn tất mọi công tác một cách tốt đẹp cho Hội.  Danh sách 
này sẽ được đề nghị lên Hội Đồng Niên Trưởng Cố Vấn vào dịp cuối năm, đề nghị 
xuất quỹ làm những món quà lưu niệm, tặng phẩm sẽ được phát trong dịp đón 
mừng Tân Niên . 

          4. Birthdays tập thể: Thời gian mỗi 3 tháng, chúng tôi sẽ tổ chức Mừng Sinh 
Nhật cho tất cả các thành viên có tháng sanh trong thời gian 3 tháng đó và những 
thành viên này sẽ bầu ra một trưởng toán, trưởng toán hội với các thành viên có tên 
trong danh sách sinh nhật, chọn ngày giờ và địa điểm tổ chức.  Hội Hải Quân 
Trùng Dương sẽ xuất quỹ thực hiện một cái bánh sinh nhật trị giá khoảng $100.00. 

          5. Họp Mặt: Một năm có 12 tháng như vậy chúng ta có 4 lần họp mặt mừng 
sinh nhật, nếu vì lý do gì vắng mặt trong kỳ này vẫn còn vài kỳ tới, mặc sức chúng 
ta kể chuyện nhau nghe về những quá khứ kiêu hùng đời lính.  Song song với 4 lần 
họp mặt mừng sinh nhật, chúng ta có 2 kỳ họp mặt chính thức để sắp xếp nhân sự 
cho ngày Giổ Đức Thánh Trần và ngày Mừng Tân Niên, và thêm một ngày sinh 
họat ngoài trời dưới hình thức “Picnic” cho các thành viên và gia đình. 

        6. Tài Chánh: Chúng ta chẳng có một nguồn tài chánh chính thức nào để yểm 
trợ chi phí cho những buổi sinh hoạt của Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2010-
2012.  Có thực mới vực được đạo, tôi xin đề nghị nên tổ chức một đêm “ Dạ Tiệc 
gây quỹ Yểm Trợ Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2010-2012 ” với chủ đề “ 
Đêm Trùng Dương ” hoặc “ Đêm Hải Hành ” hoặc “Đêm Ra Khơi”… 

 

II. Bảng Sinh Hoạt Hội Hải Quân Trùng Dương Trọn Năm Đầu Tiên 
2010 - 2011. 

1. Buổi họp đầu tiên: Được tổ chức tại nhà Niên Trưởng Nguyễn Văn  
Nhựt ngày 29 tháng 8 năm 2010 lúc 12 giờ trưa.  Mục đích buổi họp: 

-         Bàn giao giữa Cựu và Tân Ban Chấp Hành trong phạm vi hành 
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chánh . 

-         Sau khi nhận bàn giao , Tân Ban Chấp Hành nhận trách nhiệm tổ 
chức Lễ Thánh Tổ Hải Quân năm 2010 và phân chia công tác cho 
những thành viên liên hệ . 

2. Lễ Giỗ Thánh Tổ Hải Quân ngày 26 tháng 9 năm 2010.  

3. Mừng Sinh Nhât tập thể tháng 9, 10, 11 / 2010: Trước khi nhập tiệc 
sinh nhật, BCH xin phép dành khoảng 10 hoặc 15 phút để cho: 

-         Ban Thông Tin sẽ thông báo những tin tức cập nhật liên quan tới 
Hải Quân (nếu có) và những tin tức nóng bỏng thời sự . 

-         Thảo luận và rút tỉa kinh nghiệm ưu và khuyết điểm trong buổi tổ 
chức Lễ Giỗ Thánh Tổ vừa qua.  

-         Thủ Quỹ báo cáo chi thu. 

-         Thảo luận ngày giờ , địa điễm tổ chức “ Đêm Trùng Dương ” . 

          4. Đêm Trùng Dương .  Một buổi dạ tiệc kèm theo dạ vũ sẽ được tổ chức tại 
nhà hàng, với các ca sĩ nổi tiếng mục đích gây quỹ yểm trợ Tân Ban Chấp Hành 
nhiệm kỳ 2010-2012 . 

5. Mừng sinh nhật tập thể tháng 12 / 2010, 1, 2 / 2011. 

-         Thảo luận về ngày Hội Mừng Xuân ( Tân Niên hoậc Tất Niên ), 
định ngày giờ và địa điễm tổ chức . Chọn ngày họp kế tiếp để phân 
công . 

6. Mừng Tân Niên ( hoặc Tất Niên ) . 

7. Mừng Sinh Nhật tập thể tháng 3, 4, 5 / 2011. Chuẩn bị địa điểm (Park) 
, ngày giờ để tổ chức Picnic (nướng BBQ) ngoài trời mời Gia đình Hải 
Quân Trùng Dương và Thân Hữu tham dự . 

8. Picnic sinh hoạt ngoài trời, nướng BBQ (đề nghị xuất quỹ), Văn Nghệ 
giúp vui với những ca sĩ thượng thặng Karaoke của Hải Quân Trùng 
Dương. 

9. Mừng Sinh nhật tập thể tháng 6, 7, 8 / 2011. Chọn ngày Giỗ Thánh Tổ 
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2011 và định ngày họp kế tiếp để phân công tác cho các thành viên liên hệ. 
Thủ Quỹ báo cáo chi thu trọn năm 2010-2011 . 

III. Bảng sinh hoạt Hội Hải Quân Trùng Dương Trọn Năm Thứ Hai 2011-
2012. 

        Lập lại những công việc trong bảng sinh hoạt năm rồi . 

 

Hết. 

 

Lê Phúc Cường, August 2010 

cuonglehq2@sbcglobal.net 

Date: Monday, September 13, 2010, 10:05 AM 
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