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Tâm thư của ban tổ chức Đại Hội Thụ Nhân 2020 

 

 

Kính thưa cha Thomas Vũ Minh Thái, 

Kính thưa quí Thầy Cô 

Thưa quí anh chị đồng môn tham dự viên Đại Hội 

 

 

Kính thưa toàn thể quí vị, 

 

Ngay sau khi được hân hạnh giao phó việc Tổ Chức Đại Hội 2020, gia 

đình Thụ Nhân Houston đã thành lập một ban tổ chức gồm các anh chị 

đầy thiện chí và đã bắt tay ngay vào công việc. 

Anh Phan Trọng Hân (K11) và hiền thê là Phan Thanh Hương (K10) đã 

lo việc ghi danh hằng ngày cũng như trả lời các thắc mắc của tham dự 

viên với sự giúp đỡ rất tích cực của anh Phan Bá Phi (K4) từ Seattle. 

Chị Nguyễn Tuyết Mai, TNB của anh Thái văn Lượm (K10) đã lo việc 

sổ sách tài chánh và xuất quĩ để thực hiện các banner, quà lưu niệm Đại 

Hội, đặt cọc các địa điểm cần thiết cho việc tổ chức picnic, ball room để 

tổ chức Gala. 

Anh Hoàng Kim Châu, người phác họa chương trình picnic và điều 

khiển các trò chơi, mặc dù ái nữ đang lâm trọng bệnh ( nay cháu đã qua 

đời ) vẫn dồn hết tâm trí vào việc làm các banners trang hoàng các địa 

điểm tổ chức, in ấn tài liệu sinh hoạt và nhất là thực hiện các bản tin để 

quí thầy cô và các anh chị theo dõi các diễn biến tổ chức tại Houston. 

Anh Lê Cảnh Thạnh ( K3 ) cùng với chị Đặng Ngọc Phụng, phu quân 

Nguyễn Hiền Tiên và các anh chị khóa 8 cũng dàn dựng những màn độc 

đáo dành cho buổi Gala.  

Anh Bành Trung Tâm ( K6 ) đã dùng hết tài nghệ về xây cất để thực 

hiện những cảnh trí mà anh Hoàng Kim Châu và Lê Cạnh Thạnh phác 

họa. 
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Chị Hà Lê Bích Thủy, dù ở cách Houston hơn 300 dặm, nhưng cũng nối 

cánh tay dài giúp đỡ Ban Tổ Chức trong việc ghi danh tham dự du 

thuyền một cách rất khoa học và chu đáo. 

Chị Phạm thị Dịu (K5) nhà thơ Anne Trinh và phu quân, anh Trịnh 

Ngọc Chính cũng đã sáng tác những bài thơ ý nghĩa thân tình cổ võ cho 

ban tổ chức và các tham dự viên. Hai người cũng luôn có mặt trong các 

phiên họp để góp ý với ban tổ chức. 

Các anh Đoàn Minh Phước ( K5 ) anh Trần văn Lược ( K1 )là những 

yểm trợ viên đắc lực cho tất cả các sinh hoạt và về Đại Hội. 

Mọi việc đang tiến hành một cách êm thắm, tích cực thì đùng một cái 

tin dịch Corona bùng phát. Bắt đầu còn ở Vũ Hán, Trung Quốc, rồi lan 

qua Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Anh Quốc, Ý… rồi khắp nơi. 

Trong khi mọi người bàng hoàng, thì anh chị em trong ban tổ chức vô 

cùng lo lắng, không biết phải tính thế nào. 

Trong tình trạng vô cùng bối rối thì may mắn thay chúng tôi nhận được 

sự yểm trợ hết sức tích cực từ trong gia đình Thụ Nhân. Đầu tiên lá thư 

của thầy Trần Long, tiếp theo là thư của các anh chị Quản Mỹ Lan, anh 

Vượng, anh Trọng, chi Kim Cúc, và cảm động nhất là lá thư từ Dallas 

do các anh Đẩu, Tuấn, Cung, chị Hà Lê Bích Thủy, vừa khích động tinh 

thần anh em Houston, vừa tỏ ý muốn chia sẻ những tổn thất tài chánh 

nếu thấy cần thiết. 

Được sự khích lệ của Thầy Trần Long và các anh chị Thụ Nhân khắp 

nơi, ban tổ chức đã có buổi họp thứ bẩy 14 tháng 3 năm 2020 và quyết 

định dời ngày Đại Hội. 

Điều khiến ban tổ chức lo lắng nhất là sự an toàn cho quí thầy cô và các 

anh chị và sau đó là các phiền toái mà các tham dự viên phải chịu về vấn 

đề dời các chuyến bay đến Houston. 

Những vần đề khác như tiền ghi danh đại hội vẫn còn đó. Anh Phan 

Trọng Hân đã làm việc với ban giám đốc khách sạn Spring Hill để mọi 

người có thể hủy việc giữ phòng. Chị Hà Lê Bích Thủy cũng dàn xếp 
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với công ty du thuyền để các tham dự viện có thể lấy lại 100% tiền đã 

đóng: 50% trả về cho thẻ tín dụng ( credit card ) 50%  biên lai (voucher)  

để tham dự các chuyến du thuyền trong tương lai. Nhiều anh chị đã cho 

biết là đã nhận tiền về từ công ty du thuyền. 

Riêng về vụ hủy hay dời vé máy bay, thì ban tổ chức hy vọng là quí thầy 

cô và các anh chị không phải nhức đầu về việc này. Cá nhân chúng tôi 

cũng bị phạt mấy trăm khi hủy một hai chuyến bay.. Chúng tôi mong quí 

vị may mắn hơn chúng tôi. 

Thông báo về việc dời ngày đại hội vừa được loan ra thì chúng tôi đã 

nhận ngay được những lời tán thưởng và khích lệ của các anh chị Võ 

Minh Nhứt ( K9 ) Kim Cúc, Nguyễn đình Cận (K1), Bonnie Ngọc 

 Bông ( K11) , Kiều Sơn (K8), Đỗ Minh Tâm, Phạm văn Bân (K7). 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị. 

Kính thưa quí thầy cô 

Thưa các anh chị Thụ Nhân tham dự viên Đại Hội. 

Trong lá thư giới thiệu đại hội tôi đã thưa với quí vị rằng: Vào thập niên 

80 khi tôi tham dự các kỳ họp sinh viên Âu Châu tại Orsenens, Thụy Sĩ, 

Tôi đã nghe các giáo sư của các đại học khác nói Đại Học Đà Lạt là một 

nơi chan chứa tình tương thân tương ái.  

Hôm nay, với lá thư này, tôi xin xác tín với quí vị là Đại Học của chúng 

ta quả là nơi đầy tình thương mến. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quí thầy cô và các anh chị đã tin tưởng 

và hết lòng yểm trợ, nâng đỡ ban tổ chức chúng tôi. 

Ước mong nạn dịch chóng qua, mọi người mau trở về đời sống bình 

thường và chúng tôi sẽ thông báo ngày chúng ta được tay bắt mặt mừng, 

vui hưởng tình thầy, nghĩa bạn. 

 

Trân trọng 

Thay mặt ban tổ chức 

 

Nguyễn văn Năm 


