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 *** 

  
Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu và quý anh chị em BTX-

THĐ, 
  
Thấm thoát Đại Hội kỳ 9 của chúng ta đã trôi qua hơn một tháng. 
Ban Tổ Chức hy vọng quý vị thông cảm vì sự chậm trễ gửi Bản 
Tin đến quý vị. 
  
Kính thưa quý vị, 
Chiều thứ hai, ngày 7 tháng 5, 2018, BTC đã họp mặt tại nhà tôi 
từ 4 PM đến 8 PM với sự hiện diện của giáo sư cố vấn Lê Thị Bạch 
Yến. Chúng tôi đã bàn về uu khuyết điểm trong ngày Đại Hội và 
những ngày trên du thuyền, nói chung chúng tôi chỉ nhận được 
những lời khen mà chưa nhận được lời chê, nhưng BTC cũng tự 
tìm ra những khuyết điểm của mình để nếu được mời vào BTC 
của kỳ Đại Hội tới chúng tôi sẽ đưa ý kiến để giúp Đại Hội kỳ 10 
được hoàn hảo hơn. 
Thưa quý vị, trong Ngày Tạm Biệt trên du thuyền, Ban Tổ Chức 
đã thông báo sẽ không tổ chức ĐH nữa vì chúng tôi đã liên tiếp tổ 
chức 3 lần 2014 - 2016 - 2018 và xin các địa phuơng nhận lãnh 
tổ chức ĐH kỳ 10, chúng tôi rất vui mừng vì anh Trương Sỹ Thực 
(THĐ) đã đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức ĐH kỳ 10 vào năm 
2019, vậy xin toàn thể quý vị chờ thông báo chính thức của anh 

Trương Sỹ Thực rồi chúng ta sẽ cùng góp ý kiến và hăng hái ghi 
tên tham dự. 
Sau đây Ban Tổ Chức có vài điều trình bày với quý vị: 
 
1) Ban Tổ Chức xin thành thật cảm ơn một số quý vị đã ủng hộ 
trong ngày Đại Hội: 



- Cô Hoàng Trần Xuân Lan (Phu nhân giáo sư Hoàng Trọng 
Hàn) và cô Từ Thị Dao (sui gia của cô Phan Thị Quyên) đã ghi 
tên nhưng không tham dự Đại Hội được, hai cô đã ủng hộ: 300 $. 
- Nhóm BTX Hoa Dương & Nguyễn Thị Huế 100 $. 
- Gia đình THĐ Bùi Việt Cường:  100 $ 
- Bác sĩ Phạm Đức Vượng:  100 $. 
- Chị Pham Thị Liễu (VN sang):    100 $. 
- BTX Vinh Hoa và phu quân:  100$. 
- Thân hữu Nguyễn Hoàng Phụng:  20 $. 
Tổng cộng số tiền ủng hộ trước và trong ngày Đại Hội là 3,220 $. 

  
2) Báo cáo tài chánh: Sau khi kết toán sổ sách, BTC xin thông 
báo: 
- THU: 12,444 $  bao gồm tiền ăn, xổ số, bán quà kỷ niệm, tiền 
Tip của bài múa "4 món ăn chơi" và tiền ủng hộ. 
- CHI:  9,936 $ Bao gồm tiền nhà hàng, ban nhạc, tiếp tân, quà 
tặng, thuê quay và edit video, banner Đại Hội, banner 2 cổng 
trường, giải thưởng xổ số, giải thưởng cuộc thi Đố Nhạc, Biểu 
Diễn Thời Trang, Múa Đèn và trang phục các màn trình diễn trên 
du thuyền. 

- TIỀN CÒN LẠI:  12,444 $ -   9,936$ =  2,508 $ 
  
3) DVD ĐẠI HỘI: Gồm 2 đĩa: 
- Đĩa 1 đã hoàn tất vì đã thuê người quay đêm Đại Hội tại San 
Jose. 
- Đĩa 2: Ban Tổ Chức đang cố thực hiện đĩa 2 gồm những tiết 
mục văn nghệ và những hình ảnh trên du thuyền, chúng tôi phải 
tự góp nhặt những đoạn phim, những hình ảnh của quý vị gửi tới, 
sau đó mới đem đi edit. 
Tiền quay video đêm Đại Hội và tiền edit DVD trên du thuyền đã 
tính trong tiền chi của Đại Hội. Sau khi bán DVD chúng tôi sẽ trừ 
các chi phí như tiền mua đĩa trắng, mua hộp, copy bìa...số tiền dư 
sẽ cộng với tiền còn lại (2,508 $) để Bắc Cali làm từ thiện. 
Quý vị nào muốn giữ lại kỷ niệm Đại Hội kỳ 9 xin vui lòng gửi chi 
phiếu về cho BTC, giá vốn một bộ (2 đĩa) là 8$, xin quý vị ủng hộ 
cả tiền gửi là 10$. Xin quý vị mua cho từng nhóm để chúng tôi 
gửi DVD đến quý vị tiện và nhẹ cước phí.  Quý vị mua DVD xin 
gửi chi phiếu về: 



Thang-Loi Bui 
3135 Oakbridge Dr. 
San Jose, CA 95121 

 
Số tiền 2,508 $ còn lại, Bắc Cali sẽ trao 500$ cho anh Trương Sỹ 
Thực để chi dùng cho Đại Hội kỳ 10, BTC cũng đã lấy ra 100$ 
mua 50 Vé số tình thương giúp Bệnh Nhân Phong Cùi VN do chị 
Xuân Ninh đứng ra xin ủng hộ, số còn lại chúng tôi sẽ về Việt 
Nam làm  từ thiện theo ý của quý vị bảo trợ. 
  

Thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể 
quý vị giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em cựu học sinh hai 
trường BTX-THĐ đã nồng nhiệt ủng hộ Bắc Cali trong 3 kỳ Đại Hội 
7, 8 và 9. BTC cũng xin cảm ơn 6 em BTX từ VN qua đã giúp đỡ 
BTC trong việc đặt và mang quà tặng sang cũng như hăng hái 
tham gia chương trình văn nghệ. 
Hội Bắc Cali cũng rất vui mừng vì sau ĐH đã có thêm một số BTX 
lớp nhỏ đã gia nhập hội và đã đóng niên liễm. 
  
Thân kính chào toàn thể quý vị và hẹn gặp lại tại ĐH kỳ 10 do 

THĐ Trương Sỹ Thực tổ chức. 
  
TM Ban Tổ Chức 
Trưởng Ban 

Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65) 

Email: loi.bui2003@yahoo.com 

Phone:  (408) 644-6669  (C) 
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