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Hội CSV/QGHC Miền Đông 
3527 Armfield Farm Dr. 

Chantilly, VA 20151 
Email: quanle0108@yahoo.com 

 
Niên Liễm và Ủng Hộ xin đề 

 
VNIAAA, East Coast 

 Thủ Quỹ: Vũ Bá Hoan 
3909 Oak Hill Dr . 

Annandale, VA  22003 
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Hình Bìa: 

 
• Tân Niên Hội Ngộ 2013 tại nhà hàng 

Harvest Moon. 

                Lá Thư Miền Ðông 
 

K ính thưa quý vị Giáo sư, 
 

K ính thưa quý huynh trưởng và đồng môn, 
 

Trong thời gian qua, Hội có nhiều sinh hoạt từ quan hôn tang tế 
đến sinh hoạt cộng đồng, thể hiện phần nào sự gắn bó của Hội đến 
quý anh chị đồng môn và cộng đồng như:  
 
Hội đã thực hiện: 
 

1. Hội Ngộ Tân Niên Thứ Bảy 05 tháng 01 năm 2013  
2. Khai Thuế Miễn Phí ngày 17 tháng 2 năm 2013. 
3. Yểm trợ sách cho thư viện trong năm 2013 
4. Yểm trợ và sinh hoạt cộng đồng.  

 
 
 Hội sẽ tổ chức: 
 

1. Pícnic Hè ngày 10 tháng 8 năm 2013: bẩu HĐQT và BCH 
nhiệm kỳ 2013-2015. 

2. Phối hợp với các hội đoàn bạn tổ chức Ngày Hướng Dẫn 
Dịch Vụ Cho Người Cao Niên , ngày 8 tháng 6 

3. Đêm Việt Nam sinh hoạt văn nghệ ngoài trời tại công viên 
tại Ossian Hall Park, Annandale  VA, tháng 9  

 
Picnic Hè 2013 sẽ được  tổ chức vào  ngày Thứ Bảy 10 tháng 

08 năm 2013 tại  Mason Distr ict Park, Annandale.  Kính mời quý 
vị  giáo sư, huynh trưởng, quý anh chị đồng môn và gia đình  cùng 
thân hữu tham gia đông đảo.  

 
Năm nay, Pícnic Hè còn có phần bầu cử tân HĐQT &  BCH. 

Hy vọng quý huynh trưởng và đồng môn lựa chọn, đề cử một đồng 
môn có nhiều uy tín với các bạn đồng môn và  cộng đồng  để Hội 
càng vững mạnh trong công tác tương thân tương trợ cùng năng 
động trong  sinh hoạt cộng đồng.  
 

. 
 

BCH Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Ðông 
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Pícnic Hè 2013 
Pícnic Hè 2013  -  Pícnic Hè 2013 

 
Bầu HĐQT và Tân BCH nhiệm kỳ 2013-2015 

 
Pícnic Hè 2013 sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 8 năm 2013 tại  

Mason District Park, Annandale, Virginia. 
 

• Từ  10 giờ sáng (hội-ngộ),  Cơm trưa (12:30 )  
• Bầu HĐQT và Tân BCH nhiệm kỳ 2013-2015  
• Thức ăn, nước uống, do Hội đài thọ với sự yểm trợ của quý anh chị CSV. 
• Liên lạc:  Các anh Quan (703) 309-5962, Phát (703) 829-2838,(703) 868-6329 và anh Hoan 

(703) 829-4944 
• Hội thân ái mời Quý vị Giáo sư, Huynh trưởng, Anh Chị Hội viên và gia đình cùng thân hữu 

đến chung vui thật đông.  Đây là dịp gặp nhau để chuyện trò thân mật, tạo tình thân ái trong 
gia đình hành chánh Miền Đông.  Quý anh chị từ xa về tham dự, xin thông báo đến ban liên lạc 
để được tiếp đón chu đáo. 

. 
Ban Chấp Hành Hội CSV/QGHC Miền Đông 

 
 

 
 
 

Mason District Park web: 
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/maps/masonmap.htm 
Directions: Từ beltway exit 52B - Route 236 east khoảng 2 
miles, turn left on John Marr Drive. Turn right on Columbia Pike 
to park entrance on the right, just before Sleepy Hollow Road.  
Vào Mason District Park, rẻ phải đến địa điểm picnic có mái nhà 
(PICNIC SHELTER). 
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Lễ Tưởng Niệm Bà Giáo Sư Dr . JANICE HARRIS HOPPER 
Thursday, Nov. 8 tai St Paul Episcopal Church. 
Nguyên Giáo Sư Cố Vấn cho Học Viện QGHC 

 
Bà là Giáo Sư Cố Vấn cho Học Viện và từng giúp nhiều anh em hành chánh đi du học tại Mỹ trong các 
năm 1973 – 1974.  Xin trích đăng một phần tiểu sữ của Bà trên Báo Washington Post như sau: 
 
Dr. Hopper resided in the Burleith neighborhood of Washington, DC from 1972 until her death. She 
was a graduate of Hunter College in New York City. She earned her Phd in Sociology from the New 
School for Social Research in New York. During her professional career she was an adviser to General 
William Westmoreland in Saigon at the height of the Vietnam War. She was also an adviser to the 
National Institute of Administration in South Vietnam. She was an adviser to the Government of 
Indonesia after her stint in Vietnam.”   
 
Buổi lễ đơn giản nhưng trang trọng. Đại sứ Cohen là con của bà có lời chào cám ơn quan khách và nhắc 
lại tiểu sử.  Giáo sư Viện trưởng cũng có lời chia buồn và chia xẻ các kỹ niệm lúc làm việc.   Tham dự 
lễ tưởng niệm có  Giáo sư  Viện Trưởng Nguyễn Quốc Trị, các Giáo sư Trương Hoàng Lem,  Giáo sư 
Cao Thị Lễ,  Huynh trưởng và bà Châu Kim Nhân cùng các đồng môn Hương Hỏa, Nguyễn Trường 
Phát và Vũ Bá Hoan. 
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HỘI  NGỘ TÂN NIÊN 2013 
(Tường trình của BCH) 

Ðã thành truyền thống từ 24 năm qua, trưa Thứ Bảy, 05 Tháng Giêng, gần 300 quan khách trong đó có 
trên 100 cựu sinh viên, gia đình cùng quý vi Giáo sư, huynh trưởng  cùng tựu về nhà hàng Harvest 
Moon, Falls Church, để dự buổi họp mặt Tân Niên.  

          
 

Truyền thống họp mặt hằng năm để nhớ về trường xưa bạn cũ của cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh 
đã được duy trì từ 24 năm qua và  điều đặc biệt của lần họp mặt Tân Niên của thường hội tổ chức vào 
buổi trưa  để các vị huynh trưởng và các đồng môn ở xa có thể về tham dự.   

Năm nay vào một ngày Đông  nhưng nắng ấm như Trời đãi ngộ đồng môn hành chánh.  Có trên 300 
quanh khách gồm có quý vị giáo sư, huynh trưởng, thân hữu, đồng môn. Tham dự có  Cộng Đồng VN, 
Hội Cao Niên HTĐ, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Thân Hữu Quảng Đà, Quần Vợt Maryland, nhiều 
quan khách  dân cử Hoa Kỳ cùng nhiều chủ tịch các Hội đoàn cùng  trên 100 đồng môn và gia đình 
tham dự.  

Chúng tôi nhận thấy có Giáo sư Viện trưởng Nguyễn Quốc Trị, Giáo sư Trương Hoàng Lem, Giáo sư 
Cao Thị Lễ, Giáo sư Feredica Dunn, Đại huynh và công chúa Nga La Tư Trần Ngọc Diện, Huynh 
trưởng và bà Châu Kim Nhân, anh chị Lê Văn Kim, bà Giáo sư Trần văn Kiện, anh Nguyễn Võ Văn. 

Ngày Hội Ngộ Tân Niên 2013 thành công là nhờ có nhiều anh chị đồng môn tham dự cùng thân hữu 
tiếp tay với BCH trong công tác như: 

Đồng Môn Từ Xa Về Tham Dự: 

Năm nay có anh chị Lê Quý Đính (New Jersey), Chị Kiều Tuyết (New York), anh chị Giáp/Hở (PA) về 
tham dự làm cho buổi Tân Niên thêm đông vui. Cám ơn quý anh chị nhiều.  

Quà sổ xố:  
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Hội kêu gọi đồng môn tăng cường quà sổ xố và nhiều đồng môn tặng tiền, hoặc quà. Đồng môn tặng 
hiện ngân nhờ anh chị Nguyễn Trường Phát đi mua quà giá trị đang sale trong ngày lễ nên được giá rẻ 
và tốt. Sau đây là danh sách huynh trưởng và đồng môn đóng góp: 
: 
1- Anh Chị Lê Hữu Em tặng $300 mua quà xổ số: 1 TV LED 32-inch Samsung $288.49 
2- Hội xuất quỹ mua $200 quà xổ số: 
2.1- Samsung blue ray video player $94.99  
2.2- Cuisinart 8-cup food processor $62.99 
2.3- 24-piece cookware set $42.99 + tax 
2.4- Bella Slow Cooker 5-Quart $29.99 + tax 
3- Anh Chị HH tặng 1 máy ảnh Nikon Coolpix S6300 $128.99 
4- Anh Chị Phát Nguyễn tặng 2 món quà xs: 
1-20-piece Pyrex Cooking Solved, 
2-Deep Dish Frying Pan 12-inch/5-Quart  
5- Chị Kiều Tuyết tặng 1 quà xs 
6- Anh Chị Lê Xuân Sướng quà xs ($80 ): 1 Microwave Oven Panasonic $84.99 
7- Anh Ngô Đức Am quà xs ($30): 1 Aroma Rice Cooker $31.49 
8- 1 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 in (Wifi) with Pouch $181.99 
8- 2 Martha Stewart 5.5 Qt Chili Pot $20.99 
Note 8 1-2 anh chị Dũng ($100), ac Lê văn Quan ($50) và ac Phát Nguyễn ($50) 
9- Anh Chi Vũ Bá Hoan tặng 1 quà xs 
10- Anh Chị Lê Văn Bỉnh mang đến 1 quà tặng xs  
11- 7 gift cards (tiền tặng xs của ĐH Bữu Viên ($100), TH ($100), Vũ Mạnh Hùng ($100),Thụy Đ Nguyễn ($50)) 
12- 1 Gift card L.Q.Chánh ($50)) 
Ngoài  ra  còn nhiều quà khác của  đồng môn, thân hữu  tặng. 
 

Sớ Táo Quân: 
Tường trình công tác Hội được bé Bão Ngọc (con của anh chị Thuý-Ái, IRS) trình lên Ngọc Hoàng, Cháu đọc rất 
lưu loát, để thương, ghi lại một phần sinh hoạt của Hội trong năm qua như: 
 

Quốc Gia Hành Chánh 
Đông Bắc Hoa Kỳ 
Công tác li bì 
Phát Nguyễn chủ trì 
Email dồn dập 
Thông báo nơi nơi 
Tin tức xa gần 
Tháng hai khai thuế 
Miễn phí đồng bào 
For low income 
Tháng năm tặng sách  
Thư Viện Thomas 
Jefferson 
Giáo sư Lễ đãm trách  
Từ nhiều năm qua 
Giúp đồng bào ta 

Trẻ già cùng đọc 
Nguồn gốc tổ tiên 
Kế đến tháng 6 
Trợ giúp Cộng Đồng 
New York, D.C. 
Diễn hành văn hoá  
Rạng rở quê hương 
Yểm trợ Khuyến học  
Thêm Việt Nam night 
Tại Ossian Park 
Do anh Tỏa Đỗ  
Điều họp chương trình 
Mọi người xa gần 
Tham gia đông đão 
Đồng hương thưởng thức 
Văn nghệ ngoài trời 
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Hoa Hậu Thời Trang 
 

 
 
Tân niên năm nay sinh động hơn với phần trình diễn thời trang của các 
hoa hậu trong vùng.  Có tất cả sáu hoa hậu thật xinh sắn với áo dài gây một 
ấn tượng đẹp đến quan khách và đồng môn.  Tiếc là  thời gian quá ngắn nên 
không kịp  màn vũ nón mà các hoa hậu đã dự trù. 
 
 

 
Lô Độc Đắc Nặng Ký:  

 
 
Cũng như mọi năm, lô độc đắc mạnh thường quân do anh Lê Hữu 
Đạt Quân, Chủ tịch công ty kế toán Emerson H Lee tặng và người 
may mắn nhứt vẫn thường về tay “đại gia”  Lê Xuân Sướng. Năm 
nay, cũng không ngoài thông lệ, anh trúng hai lô trong đó có lô độc 
đắc nặng ký về cả phẩm và lượng.  
 
 
 

 

Quan Khách Dân Cử Mỹ Tham Dự:   
Năm nay, một số quan khách mà Hội vẫn thường liên lạc qua công tác thư viện, di trú, công viên đã đến tham dự 
như: 

• Mason District Supervisor Penny Gross - Fairfax County Board of 
Supervisors 

• State Delegate Mark Keam, our first Asian American in the 
General Assembly 

• Mr. Terry McAuliffe, Former Chairman of Democratic National 
Committee 

• Ms. Susan Harman, Executive Director, Fairfax Library 
Foundation 

• Ms. Roberta Longworth, Executive Director, Fairfax County Park Foundation 
• Ms. Barbara Peters, Branch Manager, Thomas Jefferson Library where we have the largest selection of 

Vietnamese language reading materials 
• Ms. Sousan Frankeberger, Fairfax County Park Authority who helped us put together the Vietnam Night 

in the Park 
• Mr. Gene Krizek, Colonel US Air Force (Retired) who in 1975 helped to rush a bill through Congress to 

admit hundreds of thousands  of  Vietnamese refugees to the States 
 
Bên cạnh là phần văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng rất đặc sắc với màn trình diễn của anh Robert Trịnh 
với nhạc bản “Thiên Thần Trong Bóng Tối”  vinh danh các nhạc sĩ trong nước đã viết lên những ca 
khúc nêu cao tinh thần đối kháng, những người trẻ tham gia biểu tình chống Trung Cộng không ngại tù 
đày. Các bạn trẻ này là những thiên thần trong bóng tối, cùng thấp lên ngọn đuốc Việt Nam.  
 

Sau đây là tường tr ình tân niên của Bà M inh Nguyệt - Chủ nhiệm nguyệt san Hoài Hương 
 và bài “Đem Tâm Tình Viết Đặc San”  của một thân hữu sau khi đọc Hành Chánh Miền Đông số Tân Niên 2013 
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Phóng sự Tiệc Tân Niên 2013 QGHCMĐ 
Minh Nguyệt – Hoài Hương 

Như thông lệ hàng năm, tiệc Tân Niên của 
Hội QGHCMĐ luôn tổ chức vào buổi trưa 
ngày thứ bẩy hoặc chủ nhật đầu tiên của 
năm mới với số khách tham dự đông đảo trải 
đầy phòng tiệc của nhà hàng Harvest Moon 
và theo như lời ông Hội Trưởng Nguyễn 
Kim Hương Hỏa (NKHH) cho biết, đây là 
năm tiệc thứ 24 của hội QGHCMĐ. 
Các anh QGHCMĐ đã tạo1 dịp rất vui để 
các giáo sư QGHC, các hội đoàn, bạn bè 
thân hữu, quan khách Mỹ, Việt có cơ hội  

   
MC QGHC MĐ Trường Phát 

 
gập nhau hàn huyên thăm hỏi trong bữa tiệc 
ấm cúng hoan hỷ đầu năm. 
Đến tham dự tiệc có giáo sư Viện trưởng 
Nguyễn Quốc Trị, GS Trương Hoàng Lem, 
GS Cao Thị Lễ, GS Federica Dunn. Phía 
quan khách Mỹ có bà Penny Gross, 
supervisor của Mason District, ông Terry 
McAuliffe, cựu chủ tịch đảng dân chủ, vài 
quan khách Mỹ khác cùng nhiều vị chủ tịch 
các hội đoàn VN vùng VA và phụ cận, đài 
truyền hình SBTN gồm anh Võ Thành Nhân 
(VTN), anh Đậu Thanh Vân, phía nhà báo 
có Minh Nguyệt Hoài Hương. 
Ông Hội Trưởng NKHH đã kể tóm tắt với 
anh VTN-SBTN trong cuộc phỏng vấn tại 
chỗ về những công tác hội đã thực hiện để 
yểm trợ đồng hương như khai thuế miễn phí, 
tặng giải thưởng khuyến học, tặng sách báo 
cho thư viện Thomas Jefferson, yểm trợ tài 
chánh giúp thư viện lát gạch đỏ con đường 
mặt trước, dẫn vào thư viện có tên là 
“Đường Tự Do” , đồng thời hội đã phối hợp 
với quận Fairfax tổ chức “Đêm Việt 

Nam”để giới thiệu với người ngoại quốc nền 
văn hoá và nghệ thuật của người Việt, và 
công tác gần tới của hội là khai thuế giúp 
đồng hương vào ngày 17 tháng 2-2013. 
 

 
Anh Lê Văn Quan: Mời quý vị chào cờ 

 
Năm nay tiết mục giúp vui khác lạ và sống 
động, mang đậm nét văn hoá cổ truyền, như 
màn múa lân tùng tùng tiếng trống, lân uyển 
chuyển múa lên cao rồi quỳ xuống thấp, rồi 
màn sớ Táo Quân do bé Bảo Ngọc xướng 
đọc thật ngây thơ và trôi chẩy tiếng Việt gây 
một không khí vui nhộn cho tất cả khách có 
mặt, quang cảnh giống như Tết đang hiện 
hữu trong căn phòng tiệc. 
Một tiết mục rực rỡ nữa là màn trình diễn 
thời trang do các nữ sinh viên trẻ đẹp của 
đại học George Mason diễn xuất, chẳng 
khác chi đàn bướm đủ sắc mầu lạc bước 
đường hoa một ngày đầu năm mới . 
Sau phần văn nghệ phụ diễn là đến mục sổ 
số tưng bừng, vui nhất là phu nhân của anh 
MC cứ trúng số liên tục rất lạ lùng chưa 
từng thấy, làm mọi người cười nghiêng ngả, 
cười sôi nổi không dứt. 
Buổi tiệc quá vui, quá nồng ấm trọn vẹn cho 
1 ngày còn dư âm năm mới, chỉ tiếc là giờ 
vui ơi, sao trôi quá nhanh để phút chia tay 
bước tới vào lúc hơn 3 giờ chiều, dù ngoài 
kia nắng chưa phai tàn.!! 
 



Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh  Miền Đông . Bản tin tháng 06 năm 2013  Page 9 

 
MC-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiệc trưa  nay vui quá nhỉ ? 
Các anh Phát, Tỏa, H.Hỏa, và Lê Hữu Em 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Các anh Vỏ Tánh ngày xưa: A/C Vinh & LXSướng           Tri Ơn Thầy: Anh Lê Văn Bỉnh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chủ nhiệm Nguyệt San Hoài Hương & Thiên Hương             Các chị T.Đ.Thăng, thân hữu, Giỏi, Tỏa và N.Q.Dũng  
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ĐEM TÂM-TÌNH VIẾT ĐẶC SAN 
 

Nguyễn an Bang 
 

Nếu thấy múa lân thì gọi là Tết, thì thứ bảy ngày 5 tháng  giêng năm 2013 đã 
thấy Tết tại nhà hàng Harvest Moon, Falls Church, Virginia do cựu sinh viên 
Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức ăn Tết tây. 
 
Holidays  Season của người địa phương có lẽ kéo dài từ lễ Tạ Ơn tháng 11 
Dương lịch, và kéo dài cho đến tháng giêng kế tiếp.  Nhưng người Việt thì 
Holidays Season còn kéo dài đến hết Tết ta, lúc đó còn thấy múa lân rầm rộ 
hơn. Như vậy là buổi họp mặt Tân Niên đã mở đầu cho từ cái Tết này qua cái 
Tết kia, thời gian ăn uống vui chơi thật là dài. Trong buổi họp mặt, mọi người 
lại có dịp được tặng cuốn sách đặc san “Hành Chánh Miền Đông”  Xuân Quý 
Tỵ, năm 2013. 
Thời buổi kinh tế khó khăn, của ít mà người đứng ra làm tiên phong cũng không 
nhiều, thì một đặc san dày 216 trang được in ra, phổ biến trong thân hữu thật 
rộng rãi  thì quý vị làm nên cuốn sách đó cũng thật sự có tấm lòng … rộng rãi. 
 

Các bài viết thật hay, thật phong phú … cũa những người có kiến thức rộng, và càng lớn tuổi thì càng có nhiều 
kinh nghiệm đời, để có những tư tưởng thật sâu sắc hơn. 
 
Và có những truyện ngắn thật trữ tình, hoài niệm tình cảm, đôi khi sống lại mãnh liệt, có lẽ Virginia dành cho 
những người tình “ lovers” . Thật sự là đem tâm tình viết cho đặc san.  
 
Nghĩ đến tha nhân là chia xẻ sư hiểu biết, chia xẻ kỹ niệm và chia xẻ tâm tình cho người học cùng lớp, cho thân 
hữu xa gần.  Đặc san HCMMĐ qua đường bưu điện đem sự chia xẻ đó đến những bằng hữu thật xa, từ các tiểu 
bang xa và đi đến tận các quốc gia xa xôi hơn.  Mùa đông tuyết giá, không có cơ hội gần các đồng hương mà có 
cuốn sách trên tay thì thật là ấm lòng. 
 
Các giáo sư bao giờ cũng có cái nhìn xa hơn là các sinh viên, giáo sư Trương Hoàng Lem thì “chia sẽ kinh 
nghiệm với các cựu sinh viên” , qua gần 40 năm xa học trò nhưng không quên tinh thần hướng dẫn học trò, vì nếu 
không có sự hướng dẫn qua kinh nghiệm sống, thì sự thành công nếu có cũng khó khăn hơn, và các kinh nghiệm 
sống sẽ giúp tìm thấy hạnh phúc trong tầm tay của mình.  Còn giáo sư Cao Thị Lễ thì hướng dẫn sự “an dưỡng 
cuối cùng” .  Cả hai giáo sư tình cờ viết hai bài  tuy đề tài khác nhau, nhưng bổ túc lẫn nhau, giúp an tâm khi sống 
và cũng giúp an tâm khi quá đau yếu, quá già yếu, khi quá cô quạnh. 
 
Một cuốn sách được in ra, là một món quà kỹ niệm, có thể sờ được, có thể trang trí trong tủ sách, và thấy được 
tâm tình của người viết. Với nhiều thế hệ trước đây, cuốn sách đã tạo nên con người và ngày nay cuốn sách là 
hình ảnh của những gì đã đi qua và tiến về tương lai. 
 
Đó là những chia xẻ quý giá. Đem tâm tình, không phải viết lịch sữ, mà để viết đặc san. 
 
Nguyễn an Bang ( Mồng 3 Tết, Năm Quý Tỵ , 2013)        
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27/2/2013 

 

Sau nhiều tháng chuẩn bị, thông cáo trên các tuần báo, trên đài truyền thanh hải ngoại, 
mượn phòng họp tại Mason District  Governm Center đều được chuẩn bị hoàn tất.  Phải nói rằng 
có bàn tay của anh Đỗ Quang Tỏa nên chúng ta mới mượn được phòng họp 8 giờ thay vì 4 giờ 
cho các hội đoàn trong vùng ( lý do quá nhiều hội đoàn cần phòng họp nên phải giới hạn giờ). 

Tham dự công tác này có các anh chị đồng môn: Anh Lê Hữu Em và cháu trai là anh Lê 
Hữu Đạt Quân ( hiện nay là Giám đốc điều hành công ty Thuế Vu Emerson), Chị Trương Đình 
Thăng, Giáo sư Cao Thị Lễ, anh Nguyễn Văn Thành, anh Leon Nguyễn Hoàng cùng hai thân 
hữu là hai cô Kim Liễu (IRS) và  Kim Khánh.  Bên cạnh đó có sự yểm trợ của văn phòng thuế vụ 
gồm các cô Út, cô Ngọc, cháu Lan Anh Hoàng, lo phần copy hồ sơ, phong bì và label địa chỉ nơi 
gởi hồ sơ đến  sở thuế. Nói chung là từ a đến z, chỉ trừ tem gởi. 

Vì biết  phải chờ đơi lâu nên Hội có nước uống, cà phê, trà, bánh ngọt, trái cây để đồng 
hương giải khát, các cháu nhỏ có thức ăn trong khi gia đình chờ đợi,  đến trưa  Hội còn có phần 
bánh mì thịt mời đồng hương. 

 Từ sáng sớm, đồng hương đến rất đông, nhưng nhờ tài tháo vác của anh Lê văn Quan , 
nên diễn tiến theo thứ tự và tốt đẹp.    

Các anh chị tình nguyện viên đã làm “non stop”  để giúp đồng hương,  đã hoàn tất tốt đẹp 
hồ sơ thuế liên bang và tiểu bang cho trên 50 gia đình đồng hương.. Cám ơn tất cả anh chị cho 
một ngày tình nguyện cộng đồng.  
                                                         

Hình Ảnh Ngày Khai Thuế 
 
 

 
 
                Quang cảnh hội trường                            Các anh Tỏa, Hoan, Bỉnh và Hoàng 
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Tham Dự Giổ Năm Thứ 2 Anh Đặng Trọng Tước - Ngày 12 tháng 11 năm 2012 

 

Dù anh Đặng Trọng Tuớc mất  đã 2 năm, nhưng anh em đồng 
môn vẫn quý mến anh. Tham dự ngày giổ có các đồng môn như  
anh Vũ Bá Hoan, Tỏa, các anh chị H.Hỏa, Nguyễn Trường Phát 
đến đốt nén hương lòng tưởng niệm anh. 
Chị Tước cúng các món chay do chị tự làm rất khéo.  
 
 

 
 
 

Anh Nguyễn Cầu Hải bút hiệu Quang Hải, CH3 có xuất bản một tập thơ “Đời tôi 
qua mấy vần thơ”  khoảng 60 trang và quyển hồi ký “  Hồi ký ngày về ”  khoảng 
200 trang khổ nhỏ. Anh trước cư ngu tại CT nhưng vừa di chuyễn  qua CA. Anh 
có gởi cho Hội khoảng 40 cuốn để chuyển tặng đồng môn. Nội dung tập thơ nói 
về đời của tác giả qua thơ và hồi ký ngày về kể lại chuyến đì dối già về miền quê 
cũ. Xin giới thiệu  cùng đồng môn. Liên lạc với anh qua điện thư:  
nguyen3900@sbcglobal.net  

. 
 

 
John Trần, con thứ 3 của Đại huynh Trần Ngọc Diện đắc cử chức vụ Thẩm Phán 
Toà Ản Quản hạt Fairfax County và  nhậm chức vào ngày July 1. Hội CSV Quốc 
Gia Hành Chánh Miền Đông cùng toàn thể huynh đệ đồng môn xin chúc mừng 
Đại Huynh Trần Ngọc Diện.  Đây là niềm hãnh diện chung của tất cả đồng môn 
Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông 
Ông John Trần, là người Mỹ Gốc Á Châu đầu tiên trong lịch sử của Virginia,  
được chọn để giử chức vụ Thẩm phán cho Fairfax County... (Fairfax County là 
một county có số dân cư đông nhất của tiểu bang Virginia) . Sẽ nhận nhiệm vụ từ 
ngày 1 tháng 7, 2013.  Ông cũng là thẩm phán gốc Việt đầu tiên trong vùng Thủ 
đô HTĐ và Phụ cận. Ông hiện cư ngụ tại thành phố McLean. 

Dạ Tiệc Gây Quỹ Bão Sandy - Ngày16 tháng 3 tại Phila. 

Trước cảnh thiên tai mà anh chị A/C Nguyễn Ngọc Cường (Đốc sự 14, 
NY) cũng là người mắt thấy tai nghe và đã trải qua trận bão nên tâm 
nguyện giúp cho nạn nhân. Do đó anh chị cùng các bạn tâm giao tổ 
chức một buổi dạ tiệc gây quỹ tại Phila vào ngày 16 tháng 3.  Sau khi 
trừ phí tổn, số hiện kim thu được để trợ giúp nạn nhân bão Sandy là 
$8,940.00,  được gửi tới AMERICAN REDCROSS nhờ chuyển đến 

giúp nạn nhân tại NY và NJ. Hoan hô thiện tâm của anh chị Nguyễn 
Ngọc Cường. 
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 Ủy Ban Yểm Trợ Sách Thư Viện và Chương Tr ình “ Floating Collection”  tại Thomas Jefferson 
L ibrary “   

Ngày 5 tháng 5, một buổi họp giửa Uỷ Ban Yểm Trợ Sách 
và các viên chức điều hành thư viện để bàn về các công tác 
sau: 

• Đợt 2  “Gateway to Freedom Project”  . Tiếp tực 
gây quỹ cho thư viện với dợt 2 bán các viên gạch 
nung đỏ do Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng 
sản đóng góp và được đặt tên là "Đường Đến Tự 
Do". 

• Sách thư viện với “Word Language Floating 
collection” .  Từ nay sách mượn ở thư viện có thể 
trả ở bất cứ thư viện nào và sách có thể mượn từ 
bất cứ thư viện nào cũng được.    

Thành phần tham dự có Giáo sư Cao Thị Lễ, Bà Mộng Hoa, 
các anh Đỗ Quang Tỏa , Hương Hỏa. 
 
Khai Trương Văn Phòng Thuế Vụ Mới: EMERSON H. LEE  ACCOUNTING TAX-PAYROLL  
Ngày 24 tháng 5, Anh Lê Hữu Đạt Quân (cháu trai của anh Lê Hữu Em)  Giám đốc điều hành  cơ sở mới tại số 6329 
Arlington Blvd, Falls Church VA, đã tưng bừng khai trương văn phòng thuế vụ. Văn phòng mới khang trang và bề 
thế hơn. Tham dự có Giáo sư Viện trưởng Nguyễn Quốc Trị,  Giáo sư Cao Thị Lễ, đại huynh Bửu Viên, các anh 
Nguyễn Hữu Kế, Mục sư Trần Nhựt Thăng, anh chị Trần Hồng, anh Lê Xuân Sướng và nhiều đồng môn khác.  
Đồng môn cùng chung  tặng một bảng chử vàng “  Khai Trương Hồng Phát” . Quan khách tham dự trong đó có ứng 
cử viên Thống Đốc Dân Chủ là ông Terry McAuliff. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                                      Văn phòng thuế vụ Emerson H. Lee Accounting Tax-Payroll                      
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Hop Mặt Sinh Nhựt Tại Tư Gia Đồng Môn Phạm Thành Châu - Ngày 25 Tháng 5 
Buổi  tiệc đông đồng môn tham dự như các anh chị LHE, Trần Hồng, Lê Xuân Sướng, Nguyễn Đình 
Thụy, Nguyễn Trường Phát …và được thưởng thúc nhiều món ăn gốc Huế đến mì Quảng chính gốc xứ 
Quảng, Hội An do chính gia chủ  nấu nướng thật ngon. Tư gia anh chị vào mùa này có nhiều bông hoa 
đẹp cùng hòn non bộ.  Anh chị đồng môn đồng hát happy birthday “Mừng Sinh Nhựt Mẹ Thuý”  và chụp 
hình lưu niệm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chào Mừng Đồng Môn Vũ Quang Dũng (Khóa 10, CH 3, Australia) - Ngày 1 tháng 5 

 
Nhân dịp anh chị Dũng từ Australia qua, các bạn đồng khóa miền Đông có  buổi tiệc chào đón anh chị  tại 
tư gia anh chị Trần Nhựt Thăng.  Hiện diện có chị Cao Thị Lễ,  các anh chị Đặng Ngọc Vân, LHE, Trần 
Nhựt Thăng, Trương Đình Thăng, Lê Văn Bỉnh, Đỗ Quang Tỏa, Lê Văn Quan, Vũ Bá Hoan, Hương Hỏa, 
chị Nguyễn Trường Phát và cháu Nam Hương.  Tư gia anh chị Thăng rực rỡ với vườn hồng và nhiều cây 
cảnh do bàn tay “green thumb”  của chị chăm sóc rất đẹp.  
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Tham Dự Dạ Tiệc Ra Mắt Tân BCH Cộng Đồng  VA& MD& HTĐ - Ngày 3 Tháng 5 
 

Tân BCH Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ, VA và 
Maryland đã được bầu cử vào cuối năm 2912 nhưng đến 
nay mới ra mắt BCH. Có khoảng 600 quan khách tham dự 
tại nhà hàng Thần Tài. Hội tham dự 1 bàn với các anh chị 
đồng môn: Chị Cao Thị Lễ và các anh chị Lê Xuân Sướng, 
Dương Mạnh Châu, Hương Hỏa, Lê Văn Quan, Vũ Bá 
Hoan, Nguyễn Trường Phát.  

 
 

Tham Dự “ Ngày Cho Mẹ”  - Ngày 4 Tháng 5 
 

Nhân “Ngày  Cho Mẹ”  do  
Hội Ái Hữu Gia Long 
Miền Đông tổ chức tại 
nhà hàng Harvest Moon, 
Hội có tham dự 1 bàn với 
các anh chị Lê Văn Bỉnh, 
Lê Văn Quan, Nguyễn 
Trưòng Phát, Cao Thị Lễ, 

Hương Hỏa. Ngoài ra còn có các anh Tỏa, Nguyễn Quang Dũng vì các chị là thành viên  của BCH Hội 
Gia Long.  Phần văn nghệ rất đặc sắc.  
 

 
 

 
 
 
 

 
Nguyễn Thị Hở 

 
Thu này nước Mỹ lại thiên tai (1) 
Trận bão Sandy, một chẳng hai (2) 
Đã khiến trăm người tiêu mất mạng 

Bao nhà ngập lụt phải ra ngoài. 
Giao thông tắc nghẽn không dùng được, 

Cả triệu người không điện để xài 
Lửa lại nổ (3) thiêu bao chỗ nữa, 

Cùng nhau xin giúp cảnh thiên tai. 
1- Thiên tai trước là Katrina 
2- Kinh khủng có 1 không 2, báo chí tả vậy 
3- Explosion 
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Ngày 1/22/2013 Đại huynh Cao Toàn (NY) 
Trân trọng trình tôi vẫn thường về mặt sức khoẻ, 
công việc (vẫn chưa hưu). Niên liễm hơi chậm 
$20.00 
Cám ơn Đại huynh nhiều. Mến chúc luôn vui , mạnh 
và có dịp hội ngộ.   
Anh Nguyễn An Bang - Thân hữu ngày 22 thang 
11 
Rat vui da nhan duoc Ban-Tin Quoc-Gia Hanh-
Chanh, & ban-tin da den trong nhung ngay truoc le 
(Holidays),  lam cho nguoi doc cam-thay mot khung-
canh  am-cung, tao them nhieu moi cam-tinh voi 
nhau nhieu hon. Toi va Kim-Cuc se den tham-du 
Tan-Nien 2013 tai Harvest Moon.  Xin cam-on anh 
chi nhieu. Bang 
Cám ơn anh đã bài viết Đem tâm tình viết đặc san rất 
ý nghĩa và trọn vẹn chân tình. 
Bà M inh Nguyệt Chủ Nhiệm Nguyệt San Hoài 
Hương 
Rất cám ơn bài tường trình Hội Ngộ Tân Niên trên 
website và  nguyệt san Hoài Hương  cùng ủng hộ Hội 
$100.00.  Đơn ca  bài  “ Bốn Mùa và Em”  lời ca rất 
hay và tình tự.  
Thân Hữu Anh Chị Tom và Thuý-Aí ngày 
01/09/2013: 
Kính thưa quý anh chị. Chúng em xim gởi Anh tấm 
check $100.00. để gây quỹ cho Hội Hành Chánh.  
Chúng em luôn cầu nguyện và kính chúc tất cả các 
bác, Cô chú và các anh chị trông Hội được thật nhiều 
sức khoẻ  để có thể duy trì hoạt động của hội cho các 
con cháu noi gương và học hỏi . Thuý-Ai  
Cám ơn anh chị đã nhiệt tình ủng hộ Hội và hy vọng 
còn nhiều cộng tác cho công ích cộng đồng 
Anh Đinh Bá Tâm (Cali) Ngay 17/2/2013 
CÁM ƠN QUÝ ANH ĐÃ CHUYỂN ALBUM 
"QGHC MĐ KHAI THUẾ 17-2". 
CÁC ANH TRONG BCH HỘI HCMĐ ĐÃ LÀM 
NHỮNG CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN THẬT  
HAY HO, LỢI ÍCH THIẾT THỰC. XIN CHUYỂN 
ĐẾN QUÝ ANH LỜI KHEN NGỢI NHIỆT 
THÀNH. TÔI XIN NÊU MỘT THẮC MẮC NHỎ: 
HÔM ĐÓ TRỜI CÓ LẠNH LẮM KHÔNG MÀ 
SAO QUÝ VỊ TRONG HÌNH CHỤP ĂM MẶC 
KHÔNG GIỐNG NHAU:  
QUÝ CHỊ MẶC MONG MANH MỘT ÁO NGOÀI, 
ANH QUAN CHỈ MẶC ÁO MỎNG VÀ NGẮN 
TAY... CÒN HAI ANH HƯƠNG HOẢ VÀ LH. EM 

MẶC THẬT NHIỀU ÁO: ÁO LEN, ÁO KHOÁT 
BẰNG DẠ ...? TRONG KHI CHỜ ĐỢI ANH HOẢ 
CHO BIẾT Ý KIẾN, XIN ANH CHUYỂN LỜI 
THĂM HỎI ĐẾN ANH QUAN, ANH LH.EM VÀ 
QUÝ ANH CHỊ TRONG HỘI HCMĐ. 
THÂN MẾN, ĐBT 
Thăm hỏi anh và các bạn. Hy vọng mùa Đông miền 
Đông năm sau sẽ ấm như Nam Cali. Rất thân.  
Ngày 18 tháng 2 Anh Lê Thành Nhơn (NJ) 
Nhơn dịp đầu năm mới Quý Tỵ 2013, chúc bạn và 
gia quyến được dồi dào sức khoẻ  và được mọi sự 
như ý và cho tôi gởi lời thăm hỏi và chúc Tết tốt đẹp 
nhất đến anh chị trong Hội và các anh chị trong Ban 
biên tập Đặc san Hành Chánh Miền Đông. Nhơn dịp 
nầy, tôi xin gởi check $80.00 được phân chia như 
sau: 
Niên liễm 2012-2013= $40.00 Đặc san HCMĐ =       
$40.00 Lê Thành Nhơn, New Jersey. 
Thủ quỹ Hội xin gởi lời cám ơn anh. Chúc bạn và gia 
đình luôn an khang. 
Anh Nguyễn M inh Tr iết - Hội 
CSV/QGHC/TEXAS  
Tiếp theo thư hồi đáp của anh TTK Nguyễn Hữu 
Nghiệp tôi muốn gởi thêm vài lời cám ơn đến anh 
Chủ tịch đã có lời chúc mừng chúng tôi và tân BCH 
của Hội CSV/QGHC TEXAS. 
Chắc anh đã quá rõ là it có anh em nào thích làm 
công tác "vác ngà voi" này nhưng khi bị ở thế chẳng 
thể chối từ thì đành phải nhận làm mà thôi. Trong 
nhiệm kỳ 2 năm tới BCH chúng tôi sẽ cố gắng phát 
huy tình đồng môn sẳn có cũng như góp phần xây 
dựng một tập thể CSV/QGHC đoàn kết vững mạnh. 
Để đạt mục tiêu đó chúng tôi rất mong và kỳ vọng 
đựợc sự hỗ trợ tích cực của quý Hội. Thân kính, 
Nguyễn Minh Triết.   
Chủ tịch BCH Hội CSV/QGHC/TEXAS 
Cám ơn anh Tân Chủ tịch. Mến chúc anh và BCH đạt 
được thành quả tốt.   
Đại Tá Phạm Văn Xuân ngày 8 tháng 5 
Toi, Pham van Xuan, thanh that cam ta an nhan da 
sot sang giup toi lien lac duoc giao su Tuong trong 
thoi gian rat ngan, khong tuong tuong duoc. Tuong 
dau la viec ngoai tam tay, nhieu lan nhan tin, khong 
ket qua. Xin ghi on an nhan. Xuan. 
Rất vui niên trưởng đã liên lạc được Giáo sư Nguyễn 
Văn Tương. Cám ơn chiến hữu BMH và đồng môn 
các nơi. 

 
 
 


