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           Kính thưa quý vị Giáo sư, quý anh chị em BTX-THĐ, 
 
           Trước hết tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã tin tưởng đề cử tôi làm Trưởng Ban 
Tổ Chức Đại Hội 2016. Sau một tháng chuẩn bị, tôi xin thông báo danh sách Ban Tổ 
Chức Đại Hội 2016: 
 

1- Trưởng Ban Tổ Chức:  Bùi Thắng Lợi  (BTX 65) 

2- Điều Hợp Chương Trình & Văn Nghệ: 

    - Anh Nguyễn Xuân Tân 
    - Anh Phan Anh Dũng 
    - Anh Trần Quốc Tôn 

3- Ban Du Lịch: 

   - Anh Trương Sỹ Thực 
   - Chị Trương Khánh Hòai 
   - Chị Đặng Kim Tuyến 

4- Ban Tiếp Tân & Thông Tin: 

   - Chị Vũ Mai Hương  (San Jose) 
   - Chị Đặng Thị Luận  (San Jose) 
   - Chị Trần Nguyễn Anh Thư  (San Jose) 
   - Chị Lưu Diên Hồng   (San Jose) 
   - Chị Diệp Nữ Hạc Cúc  (Texas) 
   - Chị Đông Quỳ   (Kansas)  

5- MC: - Chị Trần Phương Liên (Virginia) 
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Cho đến ngày hôm nay chúng ta đã có bảy vị giáo sư ghi tên tham dự Đại Hội: 
- GS Trần Phương Thu  (BTX) 
- GS Trần Thu Phượng  (BTX) 
- GS Trương Văn Hoàn  (THĐ) 
- GS Kỳ Ngọc Hảo  (BTX) 
- GS Phan Đình Công  (THĐ) 
- GS Chu Cẩm Anh  (BTX) 
- GS Nguyễn Dương Kim Ngân (THĐ) 

 
Chúng ta vui mừng và hân hạnh đón tiếp quý vị giáo sư đến với ĐH. Ban Tổ Chức mong 
nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị giáo sư để ĐH 2016 của chúng ta được thành 
công tốt đẹp.   
Ban Tổ Chức xin thành thật cảm ơn: 
- Chị Đào Thị An (Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh BTX Houston), mặc dù chị chưa quyết 
định tham dự nhưng vẫn luôn ân cần cổ động cho ĐH. 
- Nhóm múa của chị Lê Thu, Bich Ngọc, Hồng Mai. 
- Nhóm kịch của chị Thanh Nhàn, Phương Liên. 
 
Ngoài ra BTC cũng thành thật cảm ơn toàn thể quý vị đã sốt sắng ghi danh tham dự ĐH, 
chỉ trong 2 tuần đầu chúng ta đã có 100 người ghi danh và cho đến hôm nay đã có 150 
người ghi danh và đóng tiền deposit. 
Đối với tuổi tác của chúng ta, sức khỏe không còn được như xưa, đến ngày Đại Hội có 
thể một số vị vì lý do sức khỏe sẽ không tham dự được, tuy nhiên sự hăng hái ghi danh 
của quý vị hiện nay đã chứng tỏ lòng khao khát được gặp lại Thầy cũ, trò xưa, đó là niềm 
hạnh phúc của chúng ta, bởi vì thời gian khắc nghiệt lắm, cứ trôi qua vun vút mà chúng 
ta còn bao nhiêu lần nữa được gặp lại nhau? Xin tất cả quý vị hãy cùng nhau góp sức để 
ĐH 2016 sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời chúng ta. 
 
Ban Tổ Chức sẽ cố gắng để tổ chức đêm Đại Hội trên du thuyền thật trang trọng như 
chúng ta đã từng tổ chức tại địa phương, đề nghị một số chị BTX mang theo áo dài đồng 
phục để trình diễn trong những nghi thức tại đêm khai mạc Đại Hội.  
  
BTC đang chờ những hoạt cảnh và văn nghệ tập thể của anh Hoàng Kim Châu và anh 
Nguyễn Quốc Quân. 
 
Ban Tổ Chức xin thông báo: 

Hiện nay Bắc Cali còn giữ  $1,000 của ĐH 2014 dành lại cho ĐH 2016, BTC sẽ 
dùng số tiền này để chi phí cho ĐH 2016 như sau: 
1) Tài trợ cho nhóm múa và kịch v.v...mỗi nhóm $100 để gửi 2 hành lý trang phục 
biểu diễn (đi và về). 
2) Riêng Bắc Cali sẽ dùng số còn lại chi cho đêm ĐH. 
 
- Xin nhắn tin với nhóm múa trong vũ điệu Quỳnh Hương của ĐH 2014 trên du 
thuyền: Hiện nay 8 trong 10 chị đã ghi tên tham dự ĐH, Bắc Cali cũng đã có thêm 2 



chị sẽ hợp tác với các chị trong một vũ điệu mới, chúng ta chỉ cần tập trên du 
thuyền một buổi là được. Xin các chị liên lạc với BTC để biết chi tiết. 
 
- Xin cảm ơn toàn thể Ban Chấp Hành Hội Cựu HS BTX-THĐ Bắc Cali đã ghi danh 
tham dự đông đủ, đến nay tổng số hội viên cùng gia đình tại Bắc Cali đã ghi tên là 
40 người. 
 
LƯU Ý: Hiện nay Ban Du Thuyền vẫn còn giữ một số phòng với giá như đã thông 
báo. Xin quý vị liên lạc với Ban Du Thuyền và deposit giữ chỗ. Tiền deposit sẽ 
được hoàn trả lại 100% vào tháng 12/2015 nếu quý vị cancel vì bất cứ lý do gì. 
 
- Ban Tổ Chức sẽ gửi chi tiết về vé máy bay, khách sạn và ngày giờ đóng tiền final 
cũng như hạn chót cancel để được hoàn trả 100% tiền deposit. 
 
- Đại Hội 2016 sẽ không có đặc san, vì vậy chúng ta sẽ viết những cảm nghĩ sau 
khi dự Đại Hội và chuyển đến website Anh Đào để mọi người đều xem được. 
 
Kính chúc quý vị giáo sư và các anh chị một mùa hè thật vui, giữ gìn sức khỏe để 
tham dự Đại Hội 2016. 
Mọi thắc mắc xin liên lạc: 
Bùi Thắng Lợi 
Phone:  (408) 644-6669 
Email: loi.bui2003@yahoo.com 
 
TM Ban Tổ Chức ĐH 2016 
         Trưởng Ban 
        Bùi Thắng Lợi 


