
 
Kính quý Hội Trưởng, 
 
Tôi được ông Phạm Quang Hậu gọi điện thoại về việc “đàm vĩnh hưng đến Swayz..." . Tôi có 
đưa ra vài việc cần làm như triệu tập gấp một cuộc họp v.v… Nhưng trong email ông Hậu gửi ra 
chỉ đề cập đến  “Chúng tôi đã liên lạc với một số các Hội Đoàn, Đoàn Thể trong vùng…”. 
Không đề cập đến Liên Hội, như vậy ông Chủ Tịch CĐ Dallas không hiểu hay cố tình không 
hiểu vai trò của Liên Hội (LH). Vì vậy tôi “forward” email này đến các  Hội Trưởng để tùy  
nghi. 
   
Thực ra trong buổi họp đầu tiên về vấn đề Thắp Nến và Văn ghệ Đấu Tranh vừa qua, tôi đã giải 
thích cho chính ông Hậu cũng như các quý vị trong Ban Tổ Chức là vai trò của Liên Hội Trưởng, 
là đại diện cho 9 Hội hiện nay, mọi quyết định của LHT là quyết định của các Hội thuộc LH , 
chứ không là cá nhân tôi. Không thể đồng hóa Liên Hội là một Hội như các Hội khác… 
 
Nếu Quý Vị có ý kiến gì xin liên lạc về tôi. 
 
Đa tạ, 
Nguyễn Hữu Duyệt 
lhccsvnch.dfw@gmail.com 
Monday, November 21, 2016 at 5:45 PM 
www.lienhoidfw.wordpress.com 
 
Kính thưa Quý Vị: 
 
Chúng tôi được thông báo tin Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) sẽ đến Dallas vào ngày 11/27/2016  (nhận 
tin này tối hôm qua  11/20/2016). Chúng tôi đã liên lạc với một số các Hội Đoàn, Đoàn Thể 
trong vùng. 
 
Sau khi tham khảo ý kiến với Cộng Đồng (CĐ) Tarrant, chúng tôi đã nói chuyện với Ông Duy, 
chủ nhân của Swayz và được biết Ban Tổ Chức của Happy Thanksgiving Private Party (xin xem 
Poster đính kèm) đã thuê hội trường của Swayz và đã có thông báo cho Cảnh Sát (CS) Dallas, 
CS sẽ có mặt và bắt giữ những người cản trở đêm văn nghệ này. SWAYZ không thể làm gì khác 
vì chỉ cho thuê Ball Room này thôi. Chúng tôi đã báo cho Ông Duy biết vì chúng tôi là CĐ 
người Việt Quốc Gia (QG), khi có sự xuất hiện của Cộng Sản chúng tôi sẽ có phản ứng. Tuy 
nhiên phản ứng của chúng tôi sẽ vẫn tuân theo những quy định của Luật Pháp, chúng tôi sẽ xin 
phép City để có thể protest và chúng tôi sẽ có Insurance để cover việc này. 
 
Hai CĐ Dallas và Tarrant xin tất cả Quý Vị cho ý kiến  trong thời gian sớm nhất về phản ứng 
thích đáng của chúng ta: 
 
1-      Sẽ có biểu tình phản đối sự có mặt của tên ĐVH, trong ôn hoà và trong giới hạn mà Luật 
Pháp cho phép. 
2-      Sẽ không làm gì cả vì đây là Private Party (Chúng tôi phải nhấn mạnh là chúng tôi không 
biết một Private Party nào mà in Poster như thế này). 
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Xin cám ơn Quý Vị 
Phạm Quang Hậu, CT CĐ Dallas 
Hà Thúc Thanh, PCT CĐ Tarrant 
Monday, November 21, 2016 4:44 PM 
hqp75@verizon.net 
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