
 

 

BTX/Phương Linh ghi nhanh 

Ngày 6 tháng 3 năm 2016, hội Gia đình Cựu Nữ Sinh trường Bùi Thị Xuân Đàlạt họp mặt tại Làng Tre 1 khu đông 

nam Houston, TX, vui xuân và bầu Ban Chấp Hành mới 2016 - 2018.  
Buổi họp mặt tuy chỉ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng lại là cơ hội hiếm hoi để thầy, cô, bạn cũ gặp nhau hàn 

huyên, làm sống lại những tình nghĩa thầy trò thân thương dưới mái trường xưa. 
Trước tiên, BTX Đào Thị An, đương kim Hội trưởng cho biết nhiệm kỳ 2 năm 2014 – 2016 đã mãn, nhân dịp vui 

Xuân này Hội sẽ bầu tân ban chấp hành cho nhiệm kỳ kế tiếp.  Mọi người có măt đều mong muốn lưu nhiệm BTX Đào 

Thị An với lý do khó tìm được một nhân sự có tinh thần trách nhiệm, thân thiện, nhiệt tình, đảm đang như chị. BTX 
An viện dẫn lý do gia đình không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng, nhưng hứa sẵn sàng tiếp tay với người kế 
nhiệm nếu cần. Gs Bùi Vũ Tuyến và Gs Lưu Ngọc Đính chủ tọa buổi tuyển chọn tân Hội trưởng. 

 
 
Phải chăng những bông hoa  tươi 

mát của BTX Đàlạt ngày nào nay 
thảy đ ều là bà nội, bà ngoại, ai ai 
cũng bận bịu con cháu, không ai 
muốn đứng ra nắm vai trò “lãnh 

đạo”? Cuộc bầu cử Hội trưởng BTX 
năm nay còn gay cấn hơn cả cuộc 
tuyển chọn ứng cử viên tổng thổng 
của đ ảng Cộng Hòa Mỹ. Nhiều đề 
nghị được đưa ra bàn thảo, sau cùng 
mọi người đ ồng thuận cùng nhau 
chia sẻ trách nhiệm như sau: 

Hội Trưởng:  
BTX/Nguyễn Thanh Nhàn 
Hội Phó Nội Vụ:  
BTX/Đă ̣ng Ngọc Phụng.  
Hội Phó Ngoại Vụ:  
BTX/Diệp Hạc Cúc  
Thư Ký:  
BTX/Đô ̃ T. Nhàn 

 
Trưởng Ban Xã Hội:  
BTX/Tôn Nữ Minh Lai 
Thủ Quỹ:  
BTX/Ngô Ánh Minh. 
Ban Ba ́o Chí:  
BTX/Đă ̣ng Phương Linh 

Tiếp theo, buổi tiệc liên hoan 
Xuân diễn ra với trong bầu không 
khí Xuân, vui tươi, sống động. Thực 
phẩm ngon xuất phát từ nhà bếp 
BTX; vườn hoa văn nghệ “cây nhà lá 

vườn” nhưng xuất sắc không thua 
kém bất cứ nơi đâu. Hy vọng những 
hình ảnh trên đây nói lên toàn cảnh 
buổi sinh hoạt.  
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