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Số 2A, 2020 

 

 

Trích Yếu:  v/v Ủng Hộ Tài Chánh Và Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ 
Thứ 22 (ĐH22). 

Tham Chiếu:  -  Thông Báo số 2, 2020 - v/v Lập Danh Sách CSVSQ Để Gửi Thiệp Mời 
Tham Dự ĐH22. 

 

Ban Tài Chánh/Ban Tổ Chức ĐH22 xin trân trọng thông báo: 

Trước hết thay mặt Ban Tài Chánh/Ban Tổ Chức ĐH22, chúng tôi xin cảm ơn quý Niên 
Trưởng, Niên Đệ và quý chị quả phụ đã đóng góp yểm trợ quỹ đại hội trong thời gian 
vừa qua. Sự ủng hộ của quý vị là sự khích lệ rất lớn cho ban tổ chức, thể hiện thiện chí 
duy trì truyền thống Tình Tự Võ Bị và quyết tâm tiếp tục xây dựng Tổng Hội cựu 
SVSQ/TVBQGVN ngày càng vững mạnh.  
 
Đến nay ban tài chánh đã nhận được $35,737 và chắc chắn sẽ còn nhận thêm sự ủng 
hộ trong thời gian sắp tới. 

Gần đây sau khi BTC công bố thông báo số 2, vài Niên Trưởng có nêu ý kiến và thắc 
mắc liên quan đến việc gởi danh sách các khóa để ban tổ chức gởi thiệp mời. Thay mặt 
Ban Tài Chánh (là ban có trách nhiệm lập danh sách ghi tên, gởi thiệp mời cho tất cả 
cựu SVSQ và các chị quả phụ) chúng tôi xin giải thích về vấn đề này như sau: 

1. Thông báo số 2 kêu gọi các khóa và hội địa phương gởi danh sách thành viên 
của mình cho Ban Tài Chánh nhằm cập nhật địa chỉ, giúp chúng tôi gởi thiệp mời 
đến đúng nơi, cũng như tiết kiệm chi phí bưu điện.  
 
Hiện nay Ban Tài Chánh đang có danh sách tham dự ĐH 21 và danh sách mua 
sách TVBQGVN - Theo Dòng Lịch Sử, từ 2 năm qua, như thế không thể tránh 
được sự thay đổi địa chỉ của một số người. Ban Tài Chánh cần sự cập nhật đó 
để phục vụ ĐH22. 
 

2. Những ngày sắp tới, khi BTC công bố việc bắt đầu ghi tên tham dự ĐH22, Ban 
Tài Chánh dự trù 3 phương thức ghi danh để tất cả cựu SVSQ và các chị quả 



phụ có thể ghi tên theo cách mình thích, không phân biệt khóa nào hay khuynh 
hướng nào, miễn là người đó thành tâm tham dự ĐH22.  
 
Để được như vậy, BTC kêu gọi các thành viên mỗi khóa giúp phổ biến trên diển 
đàn của khóa mình hay trên các phương tiện truyền thông các cách thức ghi tên 
cho mọi người cùng biết. 
 

3. Đối với những cựu SVSQ muốn ghi tên với tính cách cá nhân thì có thể Email 
cho bất cứ thành viên của ban tài chánh, chúng tôi sẽ cập nhật và công bố trên 
diễn đàn  như trên trang web của ĐH22 ( http://dhvb22.blogspot.com). 

Hy vọng những ý kiến trên đây đã giải đáp phần nào ưu tư của quý đồng môn. 

 

California, ngày 5 tháng 1 năm 2020 
 
Thay mặt Ban Tài Chánh / Ban Tổ Chức ĐH22 
CSVSQ/K25 Quan Minh Tấn 
Trưởng Ban 
 

Địa chỉ liên lạc: 

Email: t_quan@sbcglobal.net 
Phone: 310-878-7020 

 
 
 
ĐỒNG KÍNH GỞI: 
 

- BĐH Đại Diện Các Khóa CSVSQ  
“để kính tường” 

- Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ  
“để kính tường” 

- Các BĐD Khóa / Hội CSVSQ  
“để kính tường và thi hành” 

- Các BCH Đoàn PNLV  
“để kính tường và yểm trợ” 

- Các BCH Tổng Đoàn Hậu Duệ Võ Bị  
“để tường và yểm trợ” 

- Ban Truyền Thông và Báo Chí  
“để phổ biến” 
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