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           Kính thưa quý vị Giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em 
BTX-THĐ, 
  

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 8 năm 2016, tôi xin gửi lời cảm 
ơn đến toàn thể quý vị giáo sư, quý anh chị em đã đáp ứng lời 
kêu gọi của tôi trong thư gửi tháng 11 năm 2016 về việc "Đề cử 
Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 9 năm 2018". Việc đề cử đã được 
tiến hành qua email, điện thoại và một lần nữa Bắc Cali lại được 
hầu hết quý vị đề cử đứng ra Tổ Chức Đại Hội kỳ 9 năm 2018. 
Trong buổi họp Tất Niên của Hội Cựu Học Sinh BTX-THD Bắc Cali 
ngày 15 tháng 1 năm 2017, có sự tham dự của 8 giáo sư, 100 hội 
viên và gia đình cùng 20 thân hữu, Bắc Cali đã thông báo nhận 
lời tổ chức Đại Hội kỳ 9-2018 theo sự đề cử của quý vị. 
  
Ngày 23 tháng 3 vừa qua chúng tôi đã có một buổi họp gồm 27 
thành viên của Hội và đã bầu Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ 9: 
* BAN CỐ VẤN: 
. Giáo sư Trương Văn Hoàn (Canada) 
. Giáo sư Trần Phương Thu  (Canada) 
. Giáo sư Lê Thị Bạch Yến  (San Jose) 



*TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC: Chị Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65) 
* PHÓ BAN TỔ CHỨC: Chị Phan Kim Chi (BTX 69) 
* THỦ QUỸ: Chị Trần Nguyễn Anh Thư (BTX 69) 
* BAN KHÁNH TIẾT: Chị Nguyễn Bích Liên (BTX 69) 
* MC : Chị Phạm Kim Ngân (BTX 70) 
* BAN DU LỊCH: Anh Trương Sỹ Thực (THĐ) 
                          Chị Trương Khánh Hoài 
* BAN VĂN NGHỆ: Anh Nguyễn Xuân Tân (THĐ 63) 
Cùng với sự trợ giúp đặc biệt của hai chị: 
* Đặng Thị Ngà Ngọc 

* Sonia Phan Kim Thanh Thủy 

Theo quyết định của Ban Tổ Chức và đa số hội viên tại Bắc Cali, 
chúng tôi chọn nơi tổ chức Đại Hội 2018 tại SAN JOSE, BẮC 
CALIFORNIAvào ngày thứ sáu 6 tháng 4 năm 2018 và sẽ 
đi du thuyền RUBY PRINCESS tại Los Angeles vào ngày thứ 
bảy 7 tháng 4 năm 2018, trở về ngày thứ bảy 14 tháng 4 
năm 2018 (xin xem Flyer du thuyền đính kèm). 
  
Ban Tổ Chức cũng đã thảo luận với Ban Cố Vấn và một số hội 
viên trước khi chọn lựa du thuyền và tất cả đều đồng ý. 
Hội Cựu học sinh BTX-THĐ tổ chức Đại Hội với mục đích quy tụ 
bạn bè ở khắp mọi nơi về để gặp mặt nhau và để gặp gỡ Thầy 
Cô. Trong 8 kỳ Đại Hội vừa qua với 6 lần trên du thuyền và 2 lần 
tại địa Phương, mỗi lần gặp nhau chúng ta đều cảm nhận được 
tình thầy trò, bạn bè ngày thêm thân thiết. 
  
Tuổi đời ngày càng chồng chất, mỗi năm Hội chúng ta lại vắng 
bóng vài khuôn mặt thân thương, vậy khi còn sức khỏe chúng ta 
cố gắng tựu về với nhau, một tuần trên du thuyền với những bữa 
ăn chung, những buổi văn nghệ hào hứng sẽ đưa chúng ta về lại 
những kỷ niệm xưa bên bạn bè, bên thầy cô. Thầy trò bây giờ 
không còn khoảng cách như ngày xưa nữa, tóc thầy trắng như 
mây thì tóc trò cũng đã nhiều muối hơn tiêu, bên nhau không còn 



những sợ sệt như khi còn là học trò mà chỉ có sự thân thiết và 
thương mến mà thôi. 
  
Mặc dù Đại Hội chưa hình thành nhưng Ban Tổ Chức đã nhận 
được những sự khuyến khích và bảo trợ của: 
*- Giáo sư PHAN THỊ QUYÊN (THĐ) trong dịp ghé San Jose và 
đầu tháng 3/2017 đã ủng hộ: 
. 100 $ cho Đại Hội kỳ 9. 
. 100 $ cho Quỹ Học Bổng (Đã chuyển đến chị Kim Tuyến). 
*- Chị ĐỖ MINH NGUYỆT (BTX 65) và phu quân đã hăng hái 
nhận lời tham gia Đại Hội và sẽ gửi check ủng hộ. 
 
 

Ban Tổ Chức gửi kèm theo flyer chi tiết của du thuyền, xin 
mời quý vị đọc  
  
Ban Tổ Chức sẽ gửi những Bản Tin kế tiếp với đầy đủ chi tiết đến 
quý vị. 
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. 
Trân trọng. 
  
TM Ban Tổ Chức 

Trưởng Ban 

Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65) 
Email: loi.bui2003@yahoo.com 

Phone: 408-644-6669 

 

 2 Attachments 

 View all 

 Download all 
 datauri-file.png 

 Ruby_Princess_of_the_Seas_April2018.pd 

 

mailto:loi.bui2003@yahoo.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=facqfq12hoo3i
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=facqfq12hoo3i

