TỔNG HỘI

Kính thưa:
- Quí Giáo sư
- Quí Cán bộ & Nhân viên Cơ hữu
Các Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa qua các thời kỳ.
Kính thưa:
- Quí Niên trưởng
- Quí Đồng môn
Bản tin đầu tiên của Tổng Hội 19 CTSQ/VNCH/HN nhiệm kỳ 20142016 đến tay quí vị và quí anh em...là nỗ lực tột cùng của Ban Thông Tin
Báo Chí cùng các anh em “làm báo tay ngang” -nhưng hết lòng với tập
thể- đã không ngần ngại nhập cuộc, cùng BCH TH19 duy trì nhịp cầu
liên lạc giữa anh em ta để không bị gián đoạn. BCH TH19 chân thành
cảm tạ công sức đóng góp từ quí anh em có liên quan, cũng như những
khuyến khích ủng hộ từ quí anh em ở khắp nơi trên thế giới.
BCH TH19 được thành lập vừa tròn hai tháng-người mới việc mớitrong khi điều kiện liên lạc giữa anh em ta lại bị giới hạn về thời gian,
không gian, và cả về phương tiện; vì thế, trong Bản Tin này, chủ trương
và phương thức sinh hoạt của các ban ngành trong BCH TH19 từ những
ngày đầu thành lập cho đến nay, sẽ được gửi lại để anh em khắp nơi cùng
cập nhật, cùng thông cảm, rồi cùng chung tay góp sức, hầu khởi động các
sinh hoạt của Tổng Hội.
Anh em chúng ta, ai cũng đã hơn một lần khởi sự từ con số không.
Cho dù phải trực diện với bao gian nan thử thách, mỗi người trong chúng
ta vẫn đã kiên trì...sinh tồn và thích nghi. Sinh hoạt Tổng Hội cũng vậy,
“gia hòa vạn sự hưng”, chỉ cần chúng ta mỗi người một tay vun đắp, sự
đồng tâm hiệp lực sẽ giúp tập thể CTSQ tồn tại và phát triển.
Thiều quang của tập thể đã thuộc về quá khứ...càng ngày ánh tà dương
càng gần với chân trời; mức độ quan tâm cộng tác của từng cá nhân cũng
mỗi ngày một thưa vắng...tỷ lệ thuận với tình hình sức khỏe và hoàn
cảnh cuộc sống. Thực trạng là vậy. Có chăng...chỉ còn lại chữ TÌNH - như
ngọn lửa nóng trong tim mỗi người - là bất biến. BCH TH19 chỉ mong là
nơi kết hợp, gom góp cái tình nghĩa vô song của những con người mang
truyền thống CTSQ còn sót lại ấy, hầu sưởi ấm nhau...trong giai đoạn
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bóng xế này, để khi phải rời xa, cũng
tự tại mỉm cười, đã... “không làm hổ
thẹn tiếng Thiếu Sinh Quân”.
Rất mong nhận được những ý
kiến xây dựng từ anh em khắp nơi,
để sinh hoạt Tổng Hội ngày càng
khởi sắc. Một lần nữa, xin cảm ơn
toàn thể quí anh em đã đón nhận
Bản Tin đầu tiên này, như là lời chào
trình diện của BCH TH19.
Chân thành kính chúc quí vị và
quí anh em luôn dồi dào sức khỏe,
gia đình an vui hạnh phúc.
CTSQ Phi Quang Phước
Tổng Hội Trưởng
TH19 CTSQ/VNCH/HN

Tâm thư Tổng Hội 19
Thông báo 01, 02, 03, 04, 05 của
BCH/TH
Quyết định của BCH/TH (01,
02, 03)
Đừng để quá trễ
Thông Báo của TTBC/TH 19
Lá thư của Ban Xã Hội
Tổng kết Quỹ Xã Hội và Quỹ TH
trong 3 tháng qua
Tường trình của Ban Thông Tin
và Liên Lạc
Tin tức
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THÔNG BÁO
số 01/TH

Nơi gửi: Ban Chấp Hành/TH 19.
Kính gởi: Quý Hội, Chi Hội,
Nhóm...CTSQ (địa phương) khắp
nơi trên thế giới.
Trích yếu: v/v Thành lập Ban Chấp
Hành, Ban Cố Vấn, và Ban Giám Sát
của Tổng Hội 19.
Kính thưa Quý Anh Hội trưởng,
Chi hội trưởng, Trưởng Nhóm...
CTSQ tại các địa phương khắp nơi
trên thế giới.
Thừa ủy nhiệm Đại Hội 19 Tổng
Hội Cựu Thiếu Sinh Quân Việt
Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, tổ chức
tại Nam Cali- Hoa Kỳ trong 3 ngày
23, 24, 25/5/2014 vừa qua, với trách
nhiệm Tổng Hội Trưởng, tôi CTSQ
Phi Quang Phước xin kính trình
quý Anh những sự việc cần thiết
sau:
1- Để việc thông tin liên lạc được
hiệu quả hơn, nhất là trong lãnh vực
“quan hôn tang tế”, Tổng Hội 19 cần
một “DANH SÁCH CẬP NHẬT”
tất cả các CTSQ đang sinh sống
tại hải ngoại (với đầy đủ địa chỉ,
số phôn, email address...số quân,
năm vào trường, năm ra trường...)
Kính đề nghị quý “Đơn Vị
Trưởng” cập nhật Danh sách
CTSQ của địa phương mình, và
gởi về BCH TH19 trước ngày 30
tháng 6, 2014 theo địa chỉ sau:
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Tổng Hội 19 CTSQ VNCH HN
5523 Rainier Ave South
Seattle, WA 98118 USA
email : phiquangphuoc75@yahoo.
com
(Tất cả những tin tức cá nhân của
anhemta sẽ được BẢO MẬT tối đa.
Chỉ có BCH TH mới được quyền
“nhìn” những Danh sách này ).
2- Chủ trương của BCH TH19,
với NHÂN TRÍ DŨNG làm kim
chỉ nam, sẽ lấy “ý kiến của anh em
làm gốc” trong mọi sinh hoạt Tổng
hội. Do đó, một BAN CỐ VẤN (bao
gồm tất cả các “Đơn Vị Trưởng”
của các Hội địa phương) sẽ rất cần
thiết để giúp BCH TH19 thâu thập
ý kiến, hòa hợp quan điểm, rồi đồng
tâm hiệp lực xây đắp một đoàn
thể CTSQ ngày thêm vững mạnh.
Kính đề nghị quý “Đơn Vị Trưởng”
hoan hỷ gia nhập BAN CỐ VẤN của
TH19 sau khi nhận được lời mời gọi
chân thành này của BCH TH19.
“Thư chấp thuận” (với địa chỉ, số
phôn, email address...) xin gởi về
BCH TH19 trước ngày 30 tháng 6,
2014 theo địa chỉ trên.
3- Sau khi Ban Chấp Hành và
Ban Cố Vấn TH19 được thành
lập, BCH và BCV sẽ thảo luận để
đề cử 03 Niên Trưởng “lão thành
có uy tín nhất” trong hàng ngũ
CTSQ vào BAN GIÁM SÁT TH19.
BGS sẽ hành xử như một hội đồng
trọng tài, trong truyền thống “kính
anh nhường em” của đoàn thể
CTSQ, làm nhiệm vụ hòa giải mỗi
khi có bất đồng giữa BCH và BCV .

tải một luồng sinh khí mới đến với
đoàn thể CTSQ, để tình nghĩa Anh
Em Ta mỗi ngày một thắm thiết
hơn.
Kính đề nghị quý “Đơn Vị Trưởng”
phổ biến chủ trương này đến tất cả
anh em trong đơn vị mình. Nếu
mỗi CTSQ đều có một cái nhìn mới
về phương thức sinh hoạt mới của
Tổng Hội, mà tích cực chung tay
góp sức, thì đoàn thể CTSQ sẽ có
những chuyển biến mới, ngày một
tốt đẹp hơn.
5- Ban Chấp Hành TH19 đang
trong thời gian thành lập, rất mong
nhận được sự HỢP TÁC của quý
“Đơn Vị Trưởng” khắp nơi, sớm
hoàn tất những điều cần thiết nêu
trên, hầu nhanh chóng đưa TH19
vào hoạt động.
Kính chúc quý Anh và gia đình:
sức khỏe dồi dào, an vui và hạnh
phúc.
Trân trọng cảm ơn quý Anh.
Ngày 6 tháng 6 năm 2014
Đại diện TH19 CTSQ VNCH HN
CTSQ Phi Quang Phước

4- Nếu mô thức “tam quyền phân
lập” được thực hiện đúng đắn (chức
năng của Ban Điều Hành, Ban Cố
Vấn, và Ban Giám Sát được phân
định rõ ràng), kết hợp với TRUYỀN
THỐNG cao quý của đoàn thể
CTSQ, TH19 hy vọng sẽ chuyển
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Kính gửi: Toàn thể quý CTSQ ở các địa phương khắp nơi trên thế giới
Trích yếu: v/v Thành lập Ban Chấp Hành Tổng Hội 19
Tham chiếu:
- Nội quy Tổng Hội CTSQ VNCH HN
- Biên bản Đại Hội 19 CTSQ VNCH HN
- Tình hình thực tế của đoàn thể CTSQ trong những năm vừa qua

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Chấp Hành thứ 19 - Tổng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH Hải ngoại - nhiệm
kỳ 2014-2016, với các thành viên như sau:
1- Tổng Hội Trưởng: CTSQ Phi Quang Phước, WA
2- Tổng Hội Phó Nội Vụ: CTSQ Lê Văn Sáng, CA
3- Tổng Hội Phó Ngoại Vụ: CTSQ Nguyễn Công Tài, Ont., Canada
4- Tổng Thư Ký: CTSQ Hoàng Kim Phụng, GA
5- Thủ Quỹ: CTSQ Vũ Thế Vinh, Van.BC, Canada
6- Trưởng ban Thông tin liên lạc & Webmaster: CTSQ Bùi Sơn, FL
7- Trưởng ban Báo Chí: CTSQ Bùi Ngọc Đáng, TX
8- Trưởng ban Xã Hội: CTSQ Đặng Văn Ngân, WA
9- Trưởng ban Tu Chính Nội Quy: CTSQ Hồ Ngọc Hiệp, CA
Điều 2: Các thành viên Ban Chấp Hành TH 19, chiếu theo nhiệm vụ, tùy nghi liên lạc quý thành viên
đồng nhiệm trong Ban Chấp Hành TH 18, làm thủ tục bàn giao ngân khoản và những văn kiện cần
thiết, hầu có thể điều hành sinh hoạt Tổng Hội trong phạm vi trách nhiệm của mình, một cách liên tục.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Kính đề nghị toàn thể quý CTSQ ở các địa phương khắp nơi trên thế giới nhiệt thành hỗ trợ các
thành viên Ban Chấp Hành Tổng Hội 19, hầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngày 26 tháng 6 năm 2014
CTSQ Phi Quang Phước

Tổng Hội Trưởng TH/CTSQ/VNCH/HN
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Thông Báo 02/TH
Nơi gửi:
Ban Chấp Hành/TH 19
Kính gửi: CTSQ Phan Ngọc Lượng
Tổng Hội Trưởng/TH18/CTSQ/
VNCH/HN
Thưa anh Cựu Tổng Hội Trưởng
Đã hơn một tháng kể từ ngày BẾ
MẠC Đại Hội 19 CTSQ VNCH
HN, được Đại Hội tín nhiệm vào
chức vụ Tổng Hội Trưởng nhiệm
kỳ 2014-2016, tôi đã nhanh chóng
thành lập Ban Chấp Hành TH19
hầu điều hành sinh hoạt Tổng
Hội một cách liên tục.
Nhưng cho đến nay, ngoài Hiệu
kỳ Tổng Hội và “Văn bản xin
Chính quyền Tiểu Bang California cấp quy chế Bất Vụ Lợi cho Hội
CTSQ Nam Cali”, tôi đã KHÔNG
nhận được ngân khoản cũng như
các văn kiện điều hành căn bản
nào khác bàn giao từ BCH TH18.
(Những “văn kiện điều hành
căn bản”, không nhất thiết chỉ là
những văn bản liệt kê sau đây, mà
bao gồm: Biên Bản Chi Tiết Đại
Hội 19, các Quyết nghị của các
Đại Hội tiền nhiệm về việc điều
hành Tổng Hội, Báo cáo Tổng Kết
và Chi Thu của Tổng Thủ Quỹ
cũng như của các Trưởng Ban
ngành chuyên môn, Báo cáo diễn
tiến việc xin chính quyền Tiểu
Bang CA cấp quy chế Bất Vụ Lợi,
Danh Sách và Địa Chỉ Liên Lạc
của toàn thể CTSQ hải ngoại,
Danh sách các CTSQ quốc nội đã
được giúp đỡ tài chánh...v...v...)
Không có ngân quỹ điều hành,
cũng như không có các văn kiện
điều hành căn bản, BCH TH19
buộc lòng phải dùng “ý niệm
thông thường” (common senses)
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để giải quyết các vấn đề nẩy sinh,
cũng như buộc lòng phải kêu gọi
toàn thể CTSQ khắp nơi đóng góp
vào các Quỹ Điều Hành, mà việc
này được BCH TH19 xem như là
“giải pháp cuối cùng” vì anh em
chúng ta đa số tuổi đều đã cao,
thu nhập giới hạn.
Để Sinh-Hoạt Tổng Hội không
bị gián đoạn, đề nghị CTSQ Cựu
Tổng Hội Trưởng cùng các ban
ngành trong BCH TH18 nhanh
chóng bàn giao cho BCH TH19

các ngân khoản điều hành và các
văn kiện cần thiết TRONG VÒNG
30 NGÀY kể từ ngày nhận Thỉnh
Cầu này.
Chúc quý Anh dồi dào sức khỏe,
gia đình hạnh phúc.
Ngày 01 tháng 7 năm 2014
Đại diện Ban Chấp Hành Tổng
Hội 19 CTSQ-VNCH-HN
CTSQ Phi Quang Phước.

Thông Báo 03/TH
Kính thưa toàn thể quý CTSQ khắp nơi trên thế giới,
Từ khi Đại Hội 19 TH CTSQ VNCH HN bế mạc, chúng tôi đã
nhận được nhiều câu hỏi về vị trí của Đặc San Nhân Trí Dũng trong
Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2014-2016. Chúng tôi xin được
trình bày quan điểm của BCH TH19 về “Đặc San Nhân Trí Dũng”
như sau:
Phần 1: NÓI VỀ LÝ
Căn cứ NỘI QUY Tổng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân Việt Nam
Chương II: Tổ chức - Điều hành - Hoạt động
Điều 3: Tổ chức
Để điều hành các hoạt động và thực hiện các công tác, chương trình
phục vụ cộng đồng, một Tổng Hội Trưởng do đại hội bầu ra, sau đó,
vị tân Tổng Hội Trưởng tuỳ theo nhu cầu và thực tế mà thành lập một
Ban Chấp Hành gồm có hai (2) Tổng Hội Phó, Tổng Thư Ký và Thủ
Quỹ. Ngòai ra, Uỷ ban Cố Vấn, Giám sát, và các Phụ tá đặc biệt cũng
như các ban chuyên môn, sẽ do tân Ban Chấp Hành tuỳ theo nhu cầu
mà thành lập.
Điều 4: Điều hành hoạt động
Phân công phân nhiệm:
4.1- Tổng Hội Trưởng:
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- Trách nhiệm điều hành, giám sát các hoạt động của Tổng Hội.
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong khuôn khổ nội quy.
- Chủ tọa các phiên họp định kỳ, bất thường của Tổng Hội.
- Là phát ngôn viên chính thức của Tổng Hội.
- Phối hợp và duy trì việc ấn hành tờ Đặc San Nhân Trí Dũng.
- Thông tin đến toàn thể hội viên qua Bản Tin (từng tam cá nguyệt).
- Ký xuất quỳ, tối đa $ 200.00
- Điều trần trước đại hội về tài chánh và sinh họat tổng quát của
TH.
- Xin quy chế vô vị lợi tại tiểu bang địa phương.
........................................................................
4.6- Liên Lạc và Báo chí (LL và BC)
- Thành lập và duy trì danh sách toàn bộ hội viên cựu TSQ trên
toàn thế giới. Nhật tu kịp thời những thay đổi nếu có.
- Phối hợp chặt chẽ với các hội CTSQ địa phương và các CTSQ trên
toàn thế giới để thực hiện cho được Bản tin từng tam cá nguyệt nhằm
phổ biến tin tức, sinh hoạt của các hội CTSQ đến tận tay từng CTSQ
trên toàn thế giới.
- Bản Tin và Đặc San Nhân Trí Dũng trực thuộc BCH/TH và là cơ
quan ngôn luận chính thức của TH CTSQ VN tại hải ngoại.
Ngoài ra LL và BC còn có nhiệm vụ phổ biến những tài liệu liên
quan đến tập thể CTSQ và đồng thời , giúp đỡ sưu tầm tài liệu, liên
lạc với các ban Báo chí của các hội CTSQ địa phương nhằm yểm trợ
tờ báo của các hội này được phát triển tốt đẹp...........................
1- Theo nguyên tắc tham mưu (như đã trích dẫn phía trên): Nhân
sự trong Ban Chấp Hành Tổng Hội là do Tổng Hội Trưởng bổ
nhiệm. Các chức vụ này không thể “được sang tay” giữa các cá nhân
với nhau từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Cho đến nay, chưa có
“Văn kiện điều hành căn bản” nào quy định “Trưởng Ban Báo Chí
đặc trách Đặc San Nhân Trí Dũng PHẢI do Đại Hội bầu ra”.
2- Đại Hội CTSQ kỳ thứ 19 đã bầu ra 1 THT mới, THT mới có
quyền hạn bổ nhiệm 1 BCH mới, cho phù hợp với TÌNH HÌNH
THỰC TẾ và PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT MỚI của Tổng Hội.
3- Thông báo bổ nhiệm nhân sự trong BCH TH19 là 1 quyết định
của TẬP THỂ, không thể tùy nghi điều chỉnh cho phù hợp với bất
kỳ nguyện vọng CÁ NHÂN nào.
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4- Nói riêng về sinh hoạt báo
chí, bài vở đóng góp cũng như
tài chính đóng góp đều đến
từ nguồn “nhân tài vật lực” vô
biên của ĐOÀN THỂ CTSQ,
cho nên QUAN ĐIỂM của
BCH TH19 là “Đặc San Nhân
Trí Dũng KHÔNG THỂ ĐỘC
LẬP với Tổng Hội CTSQ
DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC
NÀO”.
Phần 2: NÓI VỀ TÌNH
1- Căn cứ vào những điều
“tai nghe mắt thấy” tại Đại
Hội 19, trong đó “Trưởng
Ban Báo Chí TH18 đặc trách
Đặc San Nhân Trí Dũng” đã
tuyên bố từ nhiệm, GIAO lại
cho “Trưởng Ban Biên Tập
ĐSNTD”. “Trưởng Ban Biên
Tập ĐSNTD” ĐÃ TỪ CHỐI
nhận nhiệm vụ. Đại Hội sau đó
đã chấp thuận NHƯỜNG phần
giải quyết này cho Tân THT vì
lúc đó chưa đến phần bầu cử
Tổng Hội Trưởng.
2- Theo “ý niệm thông thường”
(common senses), ai đã từng
tham dự ĐH19 đều thấy rằng
vị trí “Ban Điều Hành Đặc san
Nhân Trí Dũng” đang bỏ trống,
và Tân THT sẽ là người thừa
ủy nhiệm ĐH19 thành lập 1
Ban Chấp Hành mới, với trọng
trách “xây đắp tình đoàn kết
trong hàng ngũ CTSQ”.
3- “Xây đắp tình đoàn kết” bằng
phương thức nào? Biện pháp
tốt nhất là “THÀNH VIÊN
BCH TH19 phải là những
người MỚI”. Người chưa hề
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đảm nhận vị trí nào trong các
BCH tiền nhiệm mới là người
có khả năng kêu gọi anh em
khắp nơi chung tay góp sức.
Có đồng tâm hiệp lực, mới
dám nói đến ĐOÀN KẾT.
4- Vì tôn trọng “tính độc lập”
của ĐSNTD, nên BCH TH19
đã KHÔNG tranh luận về vấn
đề này với Ban Điều Hành
ĐSNTD cho đến khi được mộ
Đại Hội kế tiếp quyết định,
mà CHỈ KÊU GỌI sự hợp tác
của ĐSNTD với Tân Trưởng
Ban Báo Chí của TH19.
* Nếu Ban Điều Hành
ĐSNTD nhận thấy có thể
“độc lập” với TH19 về
TRÁCH NHIỆM, kể từ nay
BCH TH19 sẽ KHÔNG
CHỊU TRÁCH NHIỆM
dưới bất cứ hình thức nào về
ĐSNTD.
** Nếu Ban Điều Hành
ĐSNTD nhận thấy có thể
“độc lập” với TH19 về NỘI
DUNG, kể từ nay xin vui
lòng đừng kêu gọi anh em
khắp nơi đóng góp bài vở.
*** Nếu Ban Điều Hành
ĐSNTD nhận thấy có thể
“độc lập” với TH19 về TÀI
CHÍNH, kể từ nay xin vui
lòng đừng kêu gọi anh em
khắp nơi đóng góp tiền bạc.
Chỉ xin GIAO LẠI số tiền
BCH TH18 (tiền anh em
khắp nơi đóng góp vào Quỹ
Báo Chí của TH) đã gởi để
Ban Điều Hành phát hành
ĐSNTD.
**** Nếu Ban Điều Hành
ĐSNTD nhận thấy KHÔNG
THỂ ĐỘC LẬP với Tổng
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Hội CTSQ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, xin vui lòng “chung tay
góp sức” với Trưởng Ban Báo Chí TH19, CTSQ Bùi Ngọc Đáng,
để giúp cho công tác báo chí được liên tục, cũng như thổi thêm
một luồng sinh khí mới vào TÌNH ĐOÀN KẾT của đoàn thể
CTSQ.
Trân trọng
CTSQ Phi Quang Phước

Số 04/TH

Nơi gửi: BCH/TH 19

Kính gởi: Quý CTSQ Hội trưởng các Hội CTSQ Địa Phương
cùng toàn thể quý CTSQ khắp nơi.
Kính thưa quý Anh,
Sau “thỉnh cầu bàn giao” gởi (ngày 1/7/2014) cho Tổng Hội Trưởng
TH18, tôi vừa nhận được ngân phiếu bàn giao từ Thủ Quỹ TH18 với số tiền
là $2,344.66 (hai ngàn ba trăm bốn mươi bốn đồng sáu mươi sáu xu).
Như vậy, cho đến nay, TH19 đã chỉ nhận được 1 Hiệu Kỳ, 1 văn bản
gọi là “Bylaw của Tổng Hội”, và 1 ngân phiếu...BÀN GIAO từ TH18.
1- Về Hiệu Kỳ: Căn cứ vào Huấn thị Điều Hành Căn bản của
Tổng Cục Quân Huấn/BTTM/QLVNCH về “kích thước v màu sắc
Hiệu kỳ” của các quân trường (xem attachment): Hiệu kỳ Tổng Hội
đã được thực hiện SAI CẢ VỀ MÀU SẮC LẪN KÍCH THƯỚC.
Vì vậy, khi nào có điều kiện dư dả về tài chính, TH19 sẽ thực hiện lại
cho đúng.
2- Về văn bản gọi là “BYLAW của Tổng Hội”: Thực chất văn bản
này chỉ là “Quy định thành lập Hội” (Article of Incorporation) của
Hội CTSQ Nam-CA (xem attachment), trong đó HCTSQ NamCA được công nhận có quy chế bất-vụ-lợi, và có tư cách pháp
nhân để sinh hoạt, trong NỘI VI tiểu bang California. Về pháp
lý, văn bản này KHÔNG THỂ ĐƯỢC XEM LÀ “bylaw của TH”.
Vì vậy, TH19 sẽ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN tiếp tục duy
trì văn bản này, và sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về các khoản
KHAI THUẾ với chính quyền tiểu bang CA. Hội CTSQ Nam-CA có
toàn quyền duy trì văn bản này cho sinh hoạt địa phương RIÊNG của
quý Hội.
BAÛN TIN 01/TH 19

3- Về ngân khoản bàn giao: Tổng số tiền $2,344.66 được bàn
giao cho TH19 trong 1 “cashier check” (xem attachment) KHÔNG
GHI RÕ XUẤT XỨ VÀ MỤC ĐÍCH (người gởi là ai? quỹ xã hội?
quỹ điều hành? quỹ báo chí? “donation”? “charity contribution”?).
Trong nguyên tắc quản trị tài chính, một khi Sở Thuế Liên Bang ngửi
thấy mùi, đây chính là VẤN ĐỀ của TH18, và ít nhiều TH19 cũng liên
đới trách nhiệm. Hơn nữa, số tiền này chắc chắn là do anh em khắp nơi
đóng góp, BCH TH19 lại không nhận được 1 “ghi chú” nào, để có thể
sử dụng số tiền này đúng theo ý nguyện của anh em khắp nơi. Số tiền
này sẽ được sử dụng như thế nào?
Kính thưa quý Anh,
BCH TH19 vừa thành lập đến nay chưa tròn 1 tháng, thành phần
nhân sự tương đối MỚI với sinh hoạt Tổng H ội, rất mong nhận được
sự dìu dắt hỗ trợ từ những anh em có kinh nghiệm. Tuy nhiên, với
quan điểm “không ngồi trên chiếu lệch”, chúng tôi quyết tâm vì DANH
DỰ của đoàn thể này, mà sẵn sàng chỉnh đốn những gì chưa thực hiện
đúng, và hết lòng xây dựng một Tổng Hội vững mạnh.
Tôi còn nhớ sau ĐH13 Seattle, với trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức
ĐH13, tôi đã gởi “Biên Bản ĐH13” (hard copy) đến “THT đắc cử” chỉ
trong vòng 3 TUẦN. Nay, trong vị trí “THT đắc cử”, tôi đã chỉ nhận
được 3 thứ kể trên sau gần 2 tháng chờ đợi, và có những thứ tôi vẫn
còn phải tiếp tục ...chờ đợi, vì theo anh THT/TH18 thì:
- Biên bản ĐH19: “Hình như CTSQ HXPhong đã gởi đi rồi”
- Biên bản ĐH18: “Tôi không có”.
- Báo cáo Chi và Thu của Thủ quỹ TH18: “có trong Biên bản ĐH19”.
- Diễn biến về Bylaw của Tổng Hội: “thủ tục hỏi CTSQ MBìa, tôi chỉ
apply”.
- Danh sách Địa chỉ cập nhật của CTSQ khắp nơi: “không có”.
- Danh sách những CTSQ được giúp đỡ từ BXH TH18: “sẽ gởi sau”.
Không có những “văn kiện điều hành căn bản” nêu trên, với
trên hai ngàn đồng được bàn giao từ TH18, quả là RẤT KHÓ
KHĂN cho BCH TH19 trong việc điều hành một Tổng Hội.
Với chủ trương “lấy ý kiến của anh em làm gốc”, BCH TH19 kính
đề nghị quý Hội Trưởng địa phương thu thập ý kiến từ các CTSQ
tại địa phương mình, tìm một giải pháp thích hợp, cố vấn cho BCH
TH19 về phương thức giải quyết, để BCH TH19 có thể DUY TRÌ
Sinh-hoạt Tổng-Hội một cách hữu hiệu.
Trân trọng,
Ngày 17 tháng 7 năm 2014
CTSQ Phi Quang Phước
Tổng Hội Trưởng TH/CTSQ/VNCH/HN
BAÛN TIN 01/TH 19

ĐỪNG ĐỂ QUÁ TRỄ

hư chú
hư
húng
ngg ta đư
được
được
ợ biế
iếtt,
Đại Hộ
Đạ
ội CT
CTSQ
SQ
Q tại
ại Hải
Ngoạii vừa
ừ di
diễn ra tạii Nam
diễ
California vào cuối tháng 05 vừa
qua. Đại Hội cũng đã bầu chọn một
Tổng Hội Trưởng mới, trẻ trung,
nhiệt thành và năng động. Ban
Chấp Hành mới của một Tổng Hội
mới đang đối diện những thử thách
trong sinh hoạt của chúng ta. Nhu
cầu cần thiết phải đặt lại nền tảng
cho việc sinh hoạt, đi vào nề nếp
bằng những bản qui, với một tập thể
đa dạng và phong phú như tập thể
của CTSQ/VNCH là điều mà mọi
người mong đợi.
Như phần lớn các hội đoàn tị nạn
cộng sản khác, tập thể CTSQ đã
đoàn thể hoá từ những ngày bình
minh của cuộc sống tị nạn. Chúng
ta luôn khắc khoải, mong ngóng
ngày trở vể cố hương không còn
bóng dáng bọn cộng sản vô thần.
Qua 19 kỳ Đại Hội toàn thế giới,
người CTSQ còn quan tâm đến sự
tồn vong của tập thể CTSQ không
thể không băn khoăn về những sinh
hoạt đã, hiện và sẽ xãy ra như thế
nào nếu chúng ta không có một Nội
Quy chặt chẻ để làm kim chỉ nam
cho sinh hoạt của TH.
Nội quy là những quy định nội
bộ và căn bản của một tổ chức, hiệp
hội, đoàn thể. Nói cách khác, một
hiến pháp trong một phạm vi nhỏ
hẹp. Sự cần thiết phải có những
văn bản rõ ràng và đầy đủ để tất cả
các thành viên dùng nó như những
hướng dẫn trong sinh hoạt nội bộ đã
đặt BCH/TH19 trước việc phải xem
xét lại toàn bộ bản Nội Quy hiện
hành, và nếu cần, đưa ra những tu
chính cần thiết.
Xem tiếp theo trang 11
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QĐ 02/TH 19

Kính gửi: Toàn thể quý CTSQ ở các địa phương khắp nơi trên thế giới.
Trích yếu: V/V Thành lập Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát Tổng Hội CTSQ/VNCH/19
Tham chiếu:
- Nội Quy Tổng Hội CTSQ/ VNCH/Hải Ngoại.
- Tình hình thực tế của tập thể CTSQ trong giai đoạn hiện tại.
- Đề nghị của đa số các thành viên trong Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn/TH19.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Thành lập Ban Cố Vấn Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN nhiệm kỳ 2014-2016, gồm tất cả các Hội
Trưởng, Chi Hội Trưởng, Trưởng các nhóm CTSQ tại các địa phương khắp nơi trên
thế giới.
Các Cựu Tổng Hội Trưởng sẽ là những Cố Vấn Đặc Biệt giúp Tổng Hội Trưởng tham khảo trong những
trường hợp cần thiết.
ĐIỀU 2: Thành lập Ban Giám Sát TH/CTSQ/VNCH/HN nhiệm kỳ 2014-2016 gồm quý Niên
Trưởng lão thành, được Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn đồng thuận như sau:
1-CTSQ Nguyễn Văn Ưng, CA
2- CTSQ Nguyễn Văn Minh, PA
3- CTSQ Đặng Văn Dũng, WA
ĐIỀU 3: Quý thành viên Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát /TH 19 chiếu theo nhiệm vụ, tùy nghi liên lạc với
các thành viên của Ban Chấp Hành/TH19, để cố vấn hoặc giám sát việc điều hành Tổng Hội.
ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Yêu cầu toàn thể CTSQ ở các địa phương khắp nơi trên thế giới nhiệt thành hỗ trợ các thành viên trong
Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát hầu hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Ngày 24 tháng 07, năm 2014
CTSQ Phi Quang Phước
Tng Hội Trưởng TH/CTSQ/VNCH/HN
Ghi chú của BTTBC: CTSQ Nguyễn Văn Minh vì lý do sức khoẻ đã tuyên bố từ nhiệm ngày 26-07-2014
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QĐ 03/TH 19

Kính gửi: Toàn thể Quý CTSQ .
Trích yếu: v/v Thành lập Quỹ Sinh Hoạt Tổng Hội và Đặc San Cựu Thiếu Sinh Quân.
Tham chiếu:
- Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Tổng Hội trong việc duy trì liên tục các sinh hoạt của Tổng Hội.
- Thông báo số 03 (ngày 01/7/2014) của Ban Chấp Hành/Tổng Hội 19 (BCH/TH19) gửi Tổng Hội
Trưởng (THT) và Ban Chấp Hành/ Tổng Hội 18 (BCH/TH18), về việc thỉnh cầu bàn giao các
văn kiện điều hành căn bản cùng các ngân khoản cho Tổng Hội 19 (TH19) trong thời hạn 30 ngày.
- Số hiện vật và hiện kim thực sự đã nhận được từ BCH/TH18.
- Tình trạng thiếu trách nhiệm trong thủ tục bàn giao của THT và BCH/TH18
- Tình trạng bất hợp tác của Ban Điều Hành Đặc San Nhân Trí Dũng/TH18.
- Ngân quỹ hạn hẹp hiện nay của TH19.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: BCH/TH19 không thể tiếp tục chờ đợi tinh thần trách nhiệm của THT và BCH /TH18, cũng như sự hợp tác
của Ban Điều Hành Đặc San Nhân Trí Dũng/ TH18.
Điều 2: Nay thành lập Quỹ Sinh Hoạt Tổng Hội, gồm các Quỹ Xã Hội, Quỹ Báo Chí, Quỹ Khuyến Học, Quỹ Điều
Hành...nhằm duy trì các sinh hoạt căn bản của Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN nhiệm kỳ 2014-2016, thuộc trách
nhiệm điều hành của Thủ Quỹ TH19.
Thành khẩn kêu gọi toàn thể quý CTSQ khắp nơi trên thế giới vì trách nhiệm đối với tập thể CTSQ, xin hãy rộng
lòng đóng góp vào Quỹ Sinh Hoạt Tổng Hội, để mọi sinh hoạt chung được tồn tại.
Tùy theo ý nguyện của mình, xin vui lòng ghi rõ “Quỹ Xã Hội”, “Quỹ Báo Chí”, “Quỹ Khuyến Học”, “Quỹ Điều
Hành”... hoặc tên người được giúp đỡ, khi gửi những đóng góp và hổ trợ đến TH. Thủ Quỹ TH19 sẽ chuyển đến các
ban ngành liên hệ, hầu thực hiện đúng ý nguyện của người gửi.
Điều 3: Nay thành lập Đặc San Cựu Thiếu Sinh Quân - Cơ quan ngôn luận chính thức và duy nhất của Tổng Hội
CTSQ/VNCH/HN, trực thuộc BCH/TH19 dưới mọi hình thức- thuộc trách nhiệm điều hành của Trưởng Ban Báo
Chí (TBBC) /TH19.
Bài vở đóng góp cho Đặc San Cựu Thiếu Sinh Quân Xuân 2015 xin gởi về TBBC/TH19, CTSQ Bùi Ngọc Đáng, theo
địa chỉ BCH/TH19. Mọi sự “chung tay góp sức” đều được hoan nghênh.
Điều 4: Đề nghị toàn thể quý CTSQ khắp nơi nhiệt thành hỗ trợ BCH/TH19 để duy trì những sinh hoạt cần thiết
của Tổng Hội một cách liên tục. Quý thành viên BCH TH19 có liên quan chiếu quyết định thi hành.
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ngày 01 tháng 08, năm 2014
CTSQ Phi Quang Phước
Tổng Hội Trưởng TH/CTSQ/VNCH/HN
BAÛN TIN 01/TH 19
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Thông Báo
Số 05/TH

Nơi gửi: BCH/TH 19
Kính gửi: Toàn thể Quý CTSQ
khắp nơi
Kính thưa Quý Anh Em,
Sau khi Quyết Định số 3 v/v
Thành lập Quỹ Sinh Hoạt Tổng
Hội và Đặc San Cựu Thiếu Sinh
Quân được ban hành, Ban Chấp
Hành Tổng Hội 19 (BCH TH19)
đã nhận được một số những ý
kiến phản hồi, xoay quanh vấn
đề “vì sao phải đổi tên” cơ quan
ngôn luận chính thức của Tổng
Hội. BCH TH19 chân thành cảm
ơn một số cá nhân đã đóng góp ý
kiến xây dựng.
Với chủ trương “lấy ý kiến của
quý anh em làm gốc “, những
quyết định của BCH TH19 luôn
luôn căn cứ vào ý kiến của ĐA
SỐ CTSQ.
Chúng tôi đến tham dự ĐH19
không phải với tư cách cá nhân,
mà là đại diện cho một số anh
em không đến tham dự được,
nhờ chuyển đến ĐH19 một số
những ý kiến, trong đó có vấn đề
“KHÔNG CHẤP NHẬN Đặc
san Nhân Trí Dũng có tư cách
ĐỘC LẬP với Tổng Hội”. Ý kiến
này càng-ngày-càng-được anh em
từ khắp nơi ủng hộ, qua những
cuộc điện đàm hoặc điện thư gởi
về, trong thời gian chúng tôi đang
xúc tiến thành lập BCH TH19..
Không nhận được sự hợp tác
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của Ban Điều Hành Đặc san
Nhân Trí Dũng (BĐH ĐSNTD)
suốt hơn hai tháng qua, trong
khi sinh hoạt báo chí của Tổng
Hội lại không thể trì trệ, để
PHÂN BIỆT giữa một Đặc San
“ĐỘC LẬP với TH” và một Đặc
San “KHÔNG ĐỘC LẬP với
TH dưới mọi hình thức”, BCH
TH19 đã quyết định không dùng
chung một tên gọi, Đặc San
“Nhân Trí Dũng”, nhằm tránh
được sự ngộ nhận cho anh em
khắp nơi, khi đóng góp bài vở
hoặc yểm trợ tài chính cho việc
thực hiện Đặc San của Tổng Hội.
Một số những ý kiến cá nhân
khác trong những ngày qua lại chỉ
nhắm vào việc “đổi tên” để chất
vấn BCH TH19. Những ý kiến
này đã vô tình CHUYỂN lệch sự
nhận định của quý anh em sang
một chiều hướng khác - chỉ thấy
KẾT QUẢ của sự việc - mà không
nhận ra NGUYÊN NHÂN của
vấn đề.
Xin được minh định một điều:
việc “đổi tên” chỉ là giải pháp của
BCH TH19 sau khi bị buộc phải
trực diện với sự bất hợp tác của
BĐH ĐSNTD. Nếu BĐH ĐSNTD
không vì hai chữ “độc lập” mà
thuận hòa hợp tác với BCH
TH19, thì đã không nhất thiết
phải có giải pháp “đổi tên”.
Nhìn lại những GIAI ĐOẠN
vừa qua, đã có không ít những
thay đổi lớn trong đoàn thể
chúng ta: từ phù hiệu đến danh
xưng...từ tên gọi mỗi Tiểu Đoàn
đến màu giây biểu chương...từ
phương thức cứu trợ đến cái tên
của tờ báo... Tất cả những thay
đổi này ĐÃ KHÔNG làm tổn
thương đến tính-cách vô-song
của hàng ngũ CTSQ, mà chỉ để

thích hợp với tình hình thực tế
của từng GIAI ĐOẠN một.
Tên mới “Đặc San Cựu Thiếu
Sinh Quân” không những
KHÔNG LÀM TỔN HẠI GÌ
đến danh dự và uy tín của Đoàn
thể CTSQ, mà lại càng thực tế
hơn trong việc quảng bá sâu rộng
danh xưng của đoàn thể chúng ta
đến với nhiều người, vì họ có thể
không biết “Nhân Trí Dũng” là gì,
nhưng đều biết đến “Cựu Thiếu
Sinh Quân”.
Do đó, BCH TH19 khẩn
thiết kêu gọi sự chung tay góp sức
của quý Anh Em CTSQ khắp nơi,
hãy tích cực hỗ trợ “Đặc San Cựu
Thiếu Sinh Quân”- Cơ quan
ngôn luân chính thức và duy
nhất của đoàn thể CTSQ - về
mọi mặt.
Thư từ bài vở cho “Đặc San
XUÂN ẤT MÙI 2015” xin gởi về
địa chỉ :
Tổng Hội 19 - TVJMA
5523 Rainier Ave South
Seattle, WA 98118
hoặc qua điện thư: th19.ctsq.
vnch.hn@gmail.com
Ngân phiếu giúp đỡ, cũng xin
gởi về địa chỉ trên, và xin ghi chú
“Quỹ Báo Chí”.
Trân trọng
Ngày 8 tháng 8 năm 2014
Đại diện BCH TH19
CTSQ Phi Quang Phước
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Thư ngỏ của Ban Thông Tin Báo Chí
Kính gửi: Quí Niên trưởng, Quí Bằng hữu, Quí Niên đệ.
Khi còn sinh thời giáo sư Trần văn Tuyên trong khi giảng dạy tại trường ĐH/
CTCT Đà lạt, lúc đề cập đến cuộc đời hoạt động ông có nói một câu “ Trong
chính trị, kinh nghiệm mà ông có là “ Dĩ tất bất tất “. Tưởng thế mà không phải
thế. Cứ tưởng rằng chỉ có trong môi trường chính trị lắt léo mới xẩy ra, nào ngờ
nó cũng xẩy ra trong một đoàn thể sinh hoạt nặng về ái hữu và có tiếng là đoàn
kết như tập thể Cựu Thiếu sinh Quân mới đây.
Chuyện đơn giản là bàn giao nhiệm vụ giữa cựu và Tân BCH/THCTSQ/HN
thứ 19 đã hơn 3 tháng mà chưa xong. Sống giữa một quốc gia dân chủ mà cách
hành xử của những người có trách nhiệm giống như đang xẩy ra ở một xứ Á
châu hay Phi châu nào đó.
Không thể lãng phí thời gian và năng lực để đọc những lí luận vớ vẩn cùng với
những chiến thuật cù nhầy nhằm kéo dài thời gian, BCH/TH thứ 19 quyết định
làm những việc cần phải làm, đó là trách nhiệm phục vụ tập thể TSQ.
Ban Thông Tin Báo Chí, theo chỉ thị của anh Tổng hội trưởng, phối hợp cùng
các phần hành khác phát hành bản tin số 1 nhằm gửi đến tập thể TSQ, nhất là
những cựu TSQ không theo dõi tin tức trong maigroups trong tháng 8 nhằm:
1/ Làm sáng tỏ những vấn đề bàn giao giữa hai nhiệm kỳ thứ 18 và 19.
2/ Việc bất khả kháng khi TH thứ 19 phải quyết định phải phát hành Đặc
san Xuân Ất Mùi 2015 dưới danh xưng “ ĐẶC SAN CỰU THIẾU SINH QUÂN
VNCH”.
3/ Tường trình sinh hoạt và những dự phóng trong nhiệm kỳ 19.
Trong phần hành của Ban TTBC chúng tôi sẽ dự trù phát hành bàn tin mỗi
tam cá nguyệt. Ngoài việc in ấn, việc gửi bản tin đến tận tay hội viên sẽ cần một
ngân khoản không nhỏ. Ấy là chưa kể, cho đến nay, BCH/TH 18 cũng như Ban
biên tập ĐS/NTD/TH 18 chưa bàn giao danh sách và địa chỉ của các cựu TSQ
mà họ đang có.
Tạm thời BCH/TH 19 có thể giải quyết bản tin số 1 bằng cách gủi đến BCH
các hội địa phương và BCH hội sẽ phân phối đến các hội viên, dù biết rằng thời
gian đến tay người nhận sẽ chậm trễ hơn.
Một giải pháp khác mà BCH /TH sẽ làm, nếu đựợc đa số các cựu TSQ đồng
ý, là bản tin sẽ được phỗ biến định kỳ trên Mailgroups cựu TSQ như đa số các
hội đoàn khác đã thực hiện và nhờ các Hội, Chi Hội in và phổ biến đến các anh
em không sinh họat trong emailgroups. Làm như vậy không những tin tức phổ
biến sẽ nhanh hơn và cũng sẽ tiết kiệm được tài chánh để làm những công việc
khác.
Vấn đề quan trọng và đang gây tranh cãi là sẽ phát hành Đặc san Xuân Ất Mùi
2015 với tên ĐS/CTSQ VNCH. Thiết tưởng qua những ý kiến trình bầy trên diễn
đàn CTSQ, những ai theo dõi sẽ thấy lập trường trong sáng của BCH/TH thứ 19.
Ngược lại những ý kiến phản bác BCH/TH19 có tính cách cực đoan như đề cập
đến NQ36, hay trùng hợp tên trường của VC, là luận điệu nghe dao to búa lớn,
nhưng hết sức trẻ con và rẻ tiền đã không được đa số ủng hộ.
Tin tưởng vào sự nhận định sáng suốt của tập thể, BCH/TH thứ 19 chỉ thị ban
TTBC tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi Ban TTBC thành thực cám ơn
một số Hội, hội viên đã nhanh chóng đóng góp tài chánh và thơ văn.
Một lần nữa Ban TTBC mong nhận được những bài viết của các cựu TSQ
hay của các thân hữu thường xuyên đóng góp trên ĐS/NTD trước đây. Đặc biệt
là những tâm tình của các cựu TSQ đang sống tại quê nhà, hay của các cây bút
đã im tiếng nhiều năm qua, hầu ĐS/CTSQ có một sắc thái đặc thù, nếu không
muốn nói là một mở ra một kỷ nguyên mới.
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.......

Đừng để

Tiếp theo trang 7

Trong thời quan vừa qua, nội bộ của
chúng ta đã xãy ra những tranh cãi về
những nguyện tắc làm việc của những
thành viên có trách nhiệm trong cương
vị đại diện anh em. Sự giải thích về
những ý niệm thông thường (commont
sense) của đa số và sự giải thích theo
chiều hướng đối nghịch đã tạo ra những
tranh luận không ngừng nghĩ về quan
niệm làm việc. Và đó chính là nguyên
nhân dẫn đến sự xáo trộn, mất đoàn kết
nội bộ triền miên.
Nên chăng, đã đến lúc chúng ta cần
phải xem xét lại bản Nội Quy của TH, tu
chính Nội Quy chính là đòi hỏi cấp bách
và cần thiết trong tình hình sinh hoạt
hiện nay.
Bản Nội Quy hiện hành, được CTSQ
Đặng Văn Dũng soạn thảo năm 2006,
cách đây đã 08 năm. Cho đến nay, nhiều
Đại Hội đã trôi qua, bản Nội Quy vẫn
chưa được tu chính. Đây là lúc Ban
Chấp Hành TH/19 xét thấy cần thiết để
bắt tay vào công việc này.
Trễ còn hơn không. Chúng ta cần phải
cùng nhau đóng góp cho sinh hoạt đi
vào nề nếp như mong đợi của tập thể.
Mong lắm thay!!!
CTSQ Hồ Ngọc Hiệp

Cũng nên nhắc lại thời hạn chót để
gửi bài là ngày 15 tháng 1 năm 2015
theo địa chỉ dưới đây:
th19.ctsq.vnch.hn@gmail.com
Thư từ, bài viết tay hoặc đánh máy
xin gởi về:
5523 Rainier Ave South
SEATLE, WA 98118.
Sau cùng, xin nhắc lại câu một ngạn
ngữ “ ...., Đoàn lữ hành cứ đi “. Dù con
đường còn nhiều chông gai, nhưng
chắc chắn sẽ có rất nhiều niên trưởng
và các thân hữu cùng đồng hành với
BCH/TH thứ 19.
Trân trọng
Houston, ngày 25 tháng 8 năm 2014.
Trưởng Ban Thông Tin Báo Chí.
CTSQ Bùi Ngọc Đáng
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Thư gửi
Nơi gửi: BTTBC/TH 19
Kính gửi: Quí Niên trưởng, Quí Bằng hữu, Quí niên đệ CTSQ
Sau thông cáo của BCH/TH 19 và thông cáo số 1 của Ban TTBC về
việc kêu gọi cựu TSQ đóng góp tài chánh cũng như bài vở cho ĐS/CTSQ,
đã có nhiều phản hồi thuận cũng như nghịch trong thời gian qua.
Trước hết thay mặt BCH/TH 19 chúng tôi cám ơn những ủng hộ của
các hội hay những cá nhân đã thông cảm về những quyết định cần thiết
của TH19 trong việc giải quyết vấn đề bế tắc hiện nay.
Chúng tôi cũng cám ơn các hội, các CTSQ đã ủng hộ tài chánh và gửi
bài vở cho ĐS/CTSQ xuân Ất Mùi.
Trong 3 tháng qua BCH/TH 19 cũng lắng nghe những ý kiến phản bác
hầu giải quyết vấn đề trong tinh thần khoan hòa và đoàn kết. Tuy nhiên
chúng tôi không tìm thấy một đề nghị nào thực tế cho một sự kiện mang
tính nguyên tắc và đơn giản khi bàn giao nhiệm kỳ của bất kỳ một hội
đoàn nào ở các quốc gia dân chủ tại hải ngoại.
Những lời lẽ mạnh bạo như “Tuyên cáo” hay những dẫn giải vòng vo
liên quan đến quá khứ giữa các vị THT mà BCH/TH19 không liên can.
Những lời lẽ hoa mỹ như “Phối hợp, hài hòa, vuơng đạo” không thực tế
mà chỉ thể hiện một hiện tượng đam mê “Chức sắc”. Kể cả những hình
thức “Ngoại giao bắn tiếng”, chỉ nhằm mục đích trì hoãn chiến...
Sau khi tham khảo với THT và BCH/TH 19 ban TTBC của chúng tôi
tiếp tục những gì cần phải làm hơn là phí phạm thời gian và năng lực vào
những tranh luận không cần thiết.
Một lần nữa ban TTBC mong được sự thông cảm và ủng hộ của tập
thể CTSQ.
Điạ chỉ liên lạc gửi bài vở và ủng hộ ĐS/CTSQ
th19.ctsq.vnch.hn@gmail.com
5523 Rainier Ave South
Seatle, WA 98118
Trân trọng
Houston, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Ban Thông tin báo chí
CTSQ Bùi ngọc Đáng
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Kính thưa các anh em CTSQ.
Một đời làm thuê làm mướn
chỉ đủ để nuôi sống gia đình cơm
ngày hai bửa, đến khi bệnh tật ập
đến không có đủ tiền để đến bệnh
viện điều trị. Biết kêu ai bây giờ?
“Có 20 triệu thì xúc tiến mổ.
Không có tiền thì chuẩn bị mang
về”. Lời kêu cứu của bồ câu như
tiếng kêu xé lòng của gia đình
người bệnh.
Ban Xã Hội hiểu được thực lực
của cả hai bên của anh em chúng
ta. Bên này anh em chúng ta đã
già, phần lớn về hưu, tiền bạc có
giới hạn để chi. Bên Việt Nam
anh em chúng ta cũng già và
suy sụp về bệnh tật khi phải qua
một thời gian dài sống cùng các
hóa chất độc hại từ thức ăn, thức
uống trong cuộc sống hàng ngày.
Ban Xã Hội của Tổng Hội 19
xin chân thành kêu gọi đến các
anh em CTSQ hãy vì tình đồng
môn, đồng đội để cứu giúp anh
em chúng ta trong khả năng hạn
hẹp của mình $10, $20. Với
con số đông đảo 50 người, 100
người đóng góp $10, $20, anh em
chúng ta ở Việt Nam sẽ có được
một, hai ngàn đồng. Vẫn tốt hơn
3 người đóng góp $50 hoặc $100.
Trong ba tháng 6, 7 và 8/2014,
Ban Xã Hội TH 19 đã gởi về giúp
đỡ các anh em từ tiền đóng góp
BAÛN TIN 01/TH 19

sốt sắng của anh em như sau:
- Xuất quỹ XH giúp CTQ Từa- Pẩu: 206$
- Anh em đóng góp giúp CTSQ
Hà- văn- Thành: 130$
- Anh em đóng góp giúp CTSQ
Từ- a- Pẩu: 130$
- Xuất quỹ XH giúp CTSQ Lê
Do: 331$ và anh em đóng góp
giúp CTSQ Lê Do 1,265$
- Anh em đóng góp giúp CTSQ
Trần- văn- Thư: 360$
- Xuất quỹ XH giúp CTSQ
Hùynh- văn- Lý: 300$ và anh em
đóng góp giúp CTSQ Hùynh-v
ăn- Lý: 318$
Ban XH cũng đang tiếp tục kêu
gọi các anh em chúng ta giúp
đỡ cho 3 CTSQ Nguyễn-vănTrường(kèn), Đỗ- xuân- Gạo, và
Lê- quang- Liêm.
Chứng từ thu chi của BXH sẽ
được lưu giữ cho đến hết nhiệm
kỳ của TH 19.
Ban Xã Hội cũng không chủ
trương phân chia Liên Lớp,
niên khóa ...... Các anh em
chúng ta ở VN đều bình đẳng
đối với Tổng Hội là $300/ mỗi
trường hợp mới, chưa được các
TH trước giúp đỡ lần nào.
Các trường hợp kêu gọi lần
thứ 2, lần thứ 3, Ban Xã Hội TH
19 cũng không chủ trương cứng
nhắc không có lần thứ 2 mà Ban
Xã Hội TH 19 sẽ xem xét, hỏi ý
kiến Ban Điều Hành Tổng Hội
để quyết định chính xác, không
thiên vị.
Các trường hợp CTSQ từ
trần tại Việt Nam, Ban Xã Hội
sẽ xuất quỹ $100 để chi một
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vòng hoa cho người nằm xuống,
phần tiền còn lại để phụ giúp
gia đình nhang khói, xin lễ.
Cách làm việc của Ban Xã Hội
như sau:
Khi nhận được lời kêu cứu ,
TH sẽ gọi điện thoại, email nhờ
bồ câu ở VN đến nhà xác nhận
tình trạng bệnh tật, gia cảnh nằm
trong các điều kiện khó khăn,
ngặt nghèo. “Bồ câu” thuộc nhiều
thế hệ TSQ khác nhau, có mặt
ở khắp 4 vùng chiến thuật, có
phương tiện liên lạc, di chuyển,
tài chính, và nhất là có TÂM để
cung cấp những xác minh khả tín,
những trợ giúp cấp thời, và rất
hiệu quả trong thời gian vừa qua.
Kế đến Ban Xã Hội TH sẽ kêu
gọi anh em chúng ta đóng góp
giúp đỡ.
Do thực tế, số anh em đóng góp
không nhiều nên BXH không thể
áp đặt một số tiền ấn định trên
số tiền đóng góp của anh em cho
công bình.
BXH vẫn phải xữ dụng các
Liên Lớp, Niên Khóa để đạt được
mức tài chánh khả quan hơn.
Thí dụ: Xin giúp đỡ CTSQ
Lê- quang- Liêm cho đến hôm
nay, báo cáo của BXH là 150$,
trong khi các anh thuộc Liên Lớp
Đệ Nhất 66-67 đã kêu gọi bạn
bè giúp bạn cùng lớp CTSQ Lêquang- Liêm được trên $500.
Chúng ta phải chấp nhận thực
tế này để giúp cho anh em ở VN
có được sự giúp đỡ khá nhất.

Làm trái với sự ủy thác của
anh em là tự đào hố chôn mình.
Trong tương lai BXH sẽ cố
gắng hướng về miền Trung và
Cao Nguyên để giúp các anh em
khốn khó ở quê nhà như lời dặn
dò của một đàn anh đáng kính
của chúng tôi đang ở VN: “ Tụi
ở trong Nam, dù tụi nó chỉ có
miếng đất nhỏ nhoi, tụi nó cũng
kiếm được cái gì đó để bỏ vào
miệng. Tụi ở miền Trung khổ lắm
em ơi! Ở xa quá không biết kêu
ai..”
Chúng tôi sẽ làm bằng tất cả
sự thận trọng cần thiết để tình
nghĩa anh em ta không bị “LẠM
DỤNG”.
Chúng tôi một lần nữa thống
thiết kêu gọi các anh em hãy mở
rộng lòng bác ái cứu giúp những
mảnh đời bất hạnh của anh em
chúng ta.
Chúng ta sẽ sống cho tinh thần
Thiếu Sinh Quân bất diệt của
Trường Mẹ.
Ngày 08/24/2014
CTSQ Đặng- văn- Ngân sq
3247
Cell. phone: (425) 802-6830
Email: Ngan861@comcast.
net
Ghi check đóng góp:
TVJMA- TONG HOI 19
Địa chỉ
TONG HOI 19
5523 Rainier Ave. S
Seattle, WA 98118
Memo: Quỹ Xã Hội/CTSQ

BXH cũng không thể cắt bớt
của anh này để chia cho anh khác
cho đều vì các anh em đóng góp
cho một anh em chính xác với
một số tiền chính xác.
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TOÅNG KEÁT QUYÕ XAÕ HOÄI
(tính từ 24 tháng 05 đến 17 tháng 08 năm 2014)

QUҠ XÃ HҐI TҎNG HҐi 19 N M 2014 NHѺN NGÀY 24 THÁNG 5 N M 2014 ҃N NGÀY 8/17/2014
Ghi chú
STT
HҸ và tên
TiҲn thu TiҲn chi Tһn
1
Thân hӋu mƹ xanh tҭng
100
CTSQ Ngân mang vҲ tӉ CA $976
2
Chi HҾi Arizona yҳm trӄ TҼng HҾi
100
50
tӉ tiҲn trúng xҼ sҺ
3
CTSQ NguyҴn - trҸng - LҴ
4
CTSQ PhҢm - trҸng - Phúc
100
tӉ tiҲn trúng xҼ sҺ
5
HҾi Nam CA chuyҳn tӉ tiҲn bán CD
626
CTSQ Ngân mang vҲ tӉ CA $976
6
CTSQ Phan- hӄp- Hùng Australia
200
CTSQ PhӇӀc nhҨn
100
CTSQ PhӇӀc nhҨn
7
CTSQ NguyҴn- anh- TuҤn Australia
8 HҾi CTSQ Bҩc Cali
200
QUҠ XÃ HҐI 19
9 Làng Câu AET( $100x2)
200
QUҠ XÃ HҐI 19
10 CTSQ Phi - quang - Thҷnh LA
100
QUҠ XÃ HҐI 19
50
QUҠ XÃ HҐI 19
11 CTSQ NguyҴn Viҵt KS
12 CTSQ ONTARIO , CANADA
500
QUҠ XÃ HҐI 19
20
QUҠ XÃ HҐI 19
13 CTSQ Trҥn Quân CA
14 CTSQ Hùynh - kim - Tài CA
20
QUҠ XÃ HҐI 19
20
QUҠ XÃ HҐI 19
15 CTSQ ào - gia - Ky' CA
16 CTSQ Lê PhҦm OH
50
QUҠ XÃ HҐI 19
17 CTSQ CTSQ Lê Thĉng OH
50
QUҠ XÃ HҐI 19
18 CTSQ Ngô Hoҭc OH
50
QUҠ XÃ HҐI 19
50
QUҠ XÃ HҐI 19
19 CTSQ Ngô- Ĝình- Kiұm
20 CTSQ inh- vĉn- ThuҨn FL
200
QUҠ XÃ HҐI 19
-206
chӈng tӉ chi 6/10/2014
21 Chi giúp CTSQ TӉ- a- PҦu cӆa TҼng HҾi 19
22
Chi giúp CTSQ Lê Do cӆa TҼng HҾi 19
-331
chӈng tӉ chi 6/13/2014
23 Hoàn trң CTSQ Vƹ - minh - Hiұu 2 Ĝám tang
-257
CTSQ ThӇӂng và ô ӂ Huұ
24 Hoàn trң CTSQ Vƹ - minh - Hiұu 1 Ĝám tang
-103
CTSQ NguyҴn NgҸc ӂ Huұ
25 Hoàn trң CTSQ NguyҴn- Ĝinh- Nhҿn
-103
phúng Ĝiұu CTSQ Lê Do ӂ һng Xoài
26 Vòng hoa và phúng Ĝiұu CTSQ TӉ- a - PҦu
-103
CTSQ PhӇӀc chi
27 Chi giúp CTSQ Huǈnh- vĉn- Lý cӆa TҼng HҾi 19
-300
chi 8/11/2014
28 CTSQ Phi- quang- Thҷnh
60
deposit 8/18/2014
2846 -1403 1443
TҼng kұt 8/17/2014 : Tһn MҾt ngàn bҺn trĉm bҺn mӇҿi ba Ĝһng ($1,443)
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TIN TÖÙC
Được biết, Hội CTSQ Colorado sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc
gây quỹ để giúp đỡ cho CTSQ
Thương Phế Binh nơi quê nhà,
vào ngày Thứ Bảy, 25 tháng 10,
năm 2014. Chương trình với chủ
đề “ Tiếng Hát Bảo Trợ” và vé
yểm trợ là 25.00/vé.
Đây là một việc làm đầy ý
nghĩa của Hội CTSQ Colorado, biểu lộ tinh thần tương trợ,
không quên anh em, bạn bè còn
lại bên quê nhà trong hoàn cảnh
khó khăn.
Trong thông cáo của Hội
CTSQ Colorado cho biết, chương
trình không mời những ca sĩ
chuyên nghiệp nhưng đã được sự
cộng tác nhiệt thành của những
giọng ca vàng tại địa phương,
hưởng ứng qua việc làm đầy
tình nghĩa của anh em CTSQ tại
Colorado.
Ban Chấp Hành Tổng Hội rất
hoan nghênh những sáng kiến
như Hội CTSQ Colorado đang
thực hiện và hy vọng hình thức
này cũng sẽ được ứng dụng khắp
nơi, tạo thành một phương cách
hữu hiệu có thể giúp đỡ và chia
sẻ những khó khăn đối với những
CTSQ không may mắn.
BCH/TH 19 sẽ hết lòng yểm
trợ những gì cần thiết và cũng
xin kêu gọi các Hội CTSQ khắp
nơi hưởng ứng lời kêu gọi này
của Hội CTSQ Colorado.
TM/Ban Chấp Hành /TH 19
CTSQ Phi Quang Phước

BAÛN TIN 01/TH 19

TÖÔØNG TRÌNH CUÛA BAN THOÂNG TIN VAØ LIEÂN LAÏC
TOÅNG HOÄI19/CTSQVNCH/HAÛI NGOAÏI

Tiếp tục duy trì, phát triển Tổng hội Website và Mail Group, phương tiện kết nối giữa TH với các hội, chi hội CTSQ
địa phương và CTSQ trong và ngoài nước.
A-TỔNG HỘI WEBSITE, WEB ADDRESS: http://kbc4437.com
a-Hoàn tất
i-Tập ảnh Đại hội 19 tại miền Nam Cali, Hoa Kỳ tháng 5 năm 2014 vừa qua. Web address. http://kbc4437.com/
dai_hoi_album_02.htm
ii-Tài liệu, bài viết về trường TSQ Vũng Tàu của tác giả Thanh Dũng web address, http://kbc4437.com/blog/
thieu-sinh-quan-vnch
iii- Đặc San Nhân Trí Dũng 2014, tết Giáp Ngọ đã lên Online.Web address, http://kbc4437.om/dac_san_14.htm
iv-Tiếp tục cập nhật tin tức sinh hoạt, thông báo, tin vui, tin buồn . . . nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.
b-Dự định
i-Tiếp tục cải tiến trang Web để cung cấp cho người xem sự lựa chọn dễ dàng với những ai lên online dùng tablet
hay điện thoại di động.
ii-Hình ảnh “ngày xưa”. Tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi sự đóng góp của tất cả CTSQ vẫn còn lưu giữ những hình
ảnh “ngày xưa” về trường và bạn bè để upload lên trang Web cho mọi cùng xem.
iii- Bản tin sinh hoạt và Đặc san Cựu Thiếu Sinh Quân (dự định phát hành), đem lên “Online”.
B-MAIL GROUP, WEB ADDRESS: https://groups.yahoo.com/neo/groups/ctsq/info
a-Chủ trương
i- Là phương tiện chính, nhanh chóng, hữu hiệu, không tốn kém để đưa tin tức và báo cáo việc giúp đỡ anh em
CTSQ kém may mắn ở quê nhà.
ii-Tiếp tục phát triển rộng rãi hơn nữa việc sử dụng mail group trong việc giúp đỡ CTSQ quê nhà. Tham gia
nhóm rất khiêm tốn, khoảng 285 thành viên.
b-Tham gia nhóm
i-Anh CTSQ Đặng Văn Dũng, số quân 14. Nhập trường 1950 (Hà Nội) Ra trường 1958 (VT).
ii-CTSQ Nông Ngọc Vinh sq 4488. Vào 69 ra trường năm 1973 tham gia nhóm.
c-Dự định
i-Tiếp tục thành lập danh sách nhóm (đã hoàn tất 20%). Web address, http://kbc4437.com/blog/danh-sach.
ii-Điều chỉnh và hoàn tất Nội Quy nhóm. Web address, http://kbc4437.com/blog/noi-quy-e-mail-group
iii-Điều chỉnh và hoàn tất biện pháp chế tài, Web address http://kbc4437.com/blog/vi-pham-noi-quy-phuongthuc-hanh-xu-va-bien-phap-che-tai-du-thao
d-Vấn đề và giải pháp
i-Mỗi email trong phần “Subject:” không đầy đủ và rõ ràng. Đề nghị nên viết phần “Subject” như sau, Ví dụ như
nếu đóng góp “Ý kiến” thì viết là “Subject: Ý kiến . . . ” nếu là “Tham khảo” thì viết là “Subject: Tham khảo . . . ”, nếu “Giải
trí” thì viết là “Subject: Giải trí . . .”
ii-Cuối e-mail thiếu họ và tên cùng số quân. Đề nghị nên ghi rõ tên tuổi và số quân để dễ xưng hô.
Đề nghị anh em khắp nơi ai đã gia nhập vào Diễn Đàn, Mail Group, hoặc Facebook của TH xin phổ biến rộng rãi
những phương tiện sinh hoạt này đến các anh em còn chưa biết, để thông tin liên lạc giữa anh em ta càng ngày càng được
hiệu quả hơn”.
Cuối cùng, xin cám ơn tất cả quý Anh Em đã khuyến khích, gắn bó, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ để chúng tôi làm tròn
nhiệm vụ “thông tin liên lạc” đúng nghĩa.
Kính chúc tất cả an lành.
Thân Chào
Ban TTLL
CTSQ Bùi Sơn Sq 3398
hq231@yahoo.com
BAÛN TIN 01/TH 19
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A- Tổng kết yểm trợ tài chánh cho Quỹ Khuyến Học
Phi Quang Khải

500

Phi Quang Phước

500

Tổng cộng

1000

Tổng
Kết Tài Chánh
(Tính ñeán ngaøy 24 thaùng 08, 2014)

B- Tổng kết yểm trợ tài chánh cho Quỹ Đặc San CTSQ
Họ và Tên

Số tiền

Họ và Tên

Số tiền

Hội CTSQ Ontario,CANADA

200

CTSQ Lê-văn-Sáng

50

Hội CTSQ/BắcCalifornia

200

CTSQ Đỗ-ngọc-Châu

50

CTSQ Đặng-văn-Ngân

100

CTSQ Phan-hữu-Liêm

50

CTSQ Nguyễn-thời-Bình CA

50

Liên lớp 68-75

50

CTSQ Nguyễn-quốc-Kỳ CA

50

Hội CTSQ Úcchâu

400

Tổng kết đến 22/08/2014

1200

C- Tổng kết yểm trợ tài chánh cho Quỹ Tổng Hội 19
Tên

Check #

Thu

Deposit check TH18

14401325

2344.66

Deposit 28/07/2014

CTSQ Sinh Vien Chung

3678150

50

Deposit 28/07/2014 XH (Thư)

Chi check, books và dấu

Chi

Tồn

-38

Ghi chú

Chase trừ trong account

Làng Thuỷ Triều

440

30

Deposit 28/07/2014 XH (Lý)

CTSQ KS và NJ

2262

50

Deposit 28/07/2014 XH (Lý)

CTSQ Phạm Công Cẩn

1312

20

Deposit 28/07/2014 XH (Lý)

CTSQ Đinh Văn Thuận

1258

200

Deposit 28/07/2014 XH (TH19)

CTSQ Phạm Công Cẩn

1314

20

Deposit 20/08/2014 XH (Trường)

CTSQ Phi Quang Thịnh

4176

60

Deposit 20/08/2014 XH (TH19)

CTSQ Nguyễn Việt KS

29106

20

Deposit 20/08/2014 XH (Lý)

CTSQ Phi Quang Khải

1965

500

Deposit 20/08/2014 Khuyến học

3294.66

-38

Tổng kết đến 24/08/2014
Quỹ TH tồn

3256.66

THÔNG BÁO
Đóng góp bài vở cho Đặc San Xuân Ất Mùi và
Bản Tin của TH, xin vui lòng:
• E-mai về địa chỉ:
th19.ctsq.vnch.hn@gmail.com
hoặc gửi cho Tổng thư ký BTTBC
hq231@yahoo.com
• Thư từ, bài viết tay, gửi về
5523 RAINIER Ave SOUTH
SEATLE, WA 98118
USA ( Nếu ở ngoài Hoa kỳ )
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Chi phiếu yểm trợ cho Tổng Hội xin gửi về
TVJMA- TONG HOI 19
5523 RAINIER Ave SOUTH
SEATLE, WA 98118
USA
Memo: xin ghi rõ ủng hộ quỹ nào mà quý
vị muốn ủng hộ (Đặc san, Xã hội, Khuyến
học...)
Gửi e-mail về TH xin ghi:
th19.ctsq.vnch.hn@gmail.com

BAÛN TIN 01/TH 19

