
TƯỜNG TRÌNH BUỔI HỌP CUỐI NĂM CỦA BCH/HD/NAM CA 

Thời Gian: 2 giờ trưa ngày 18/12/2010. 

Địa Điểm: Nhà Hàng Spire's, Mac Fadden & Brookhurst, Westminster, California. 

Thành Phần Tham Dự: BCH Cựu Học Sinh Trung Học Hoàng Diệu Nam California, Santa Ana 

1. Trịnh Kim Long – Cố Vấn 

2. Phan Trường Ân – Hội Trưởng 

3. Trương Ngọc Thủy – Hội Phó Ngoại Vụ 

4. Trần Ngọc Ánh – Hội Phó Nội Vụ kiêm Thư Ký 

5. Kiều Công Thành – Thủ Quỹ 

6. Đỗ Lê Thủy – Ủy Viên Xã Hội  

7. Phương Mai HD (68-75) 

 

Nội dung: Tổng kết cuối năm 2010 và lên kế hoạch năm 2011-2012 

1. Những công việc dự định: 

 Lên kế hoạch gây quỹ để hoạt động lâu dài và tạo mối dây liên kết giữa bạn bè khắp nơi. Anh 

Ân đề nghị lập danh sách học sinh HD với đầy đủ thông tin cá nhân như địa chỉ, điện thoại, 

email để chuẩn bị làm cuốn kỷ yếu trong năm tới: Ngọc Ánh sẽ đánh máy danh sách chuyển 

tới một số bạn trong nhóm bổ sung và Hồng Nhan sẽ thu thập thông tin để tổng kết đầy đủ 

hơn. 

 Dự tính thực hiện một bản tin cộng đồng, thu thập tin từ mọi người về các lãnh vực y tế, khoa 

học đời sống, văn nghệ, chuyện lạ bốn phương..v.v.. và gần gũi nhất là thông tin về bạn bè 

trong và ngoài nước để tạo mối liên hệ gắn bó đồng môn với nhau (ghi chú: tuyệt đối không 

đề cập đến những vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị hay tôn giáo, gây bất hoà chia rẽ 

nội bộ) - bản tin này sẽ do anh Ân phụ trách. 

 Trang Web của cựu HS Hoàng Diệu sẽ được hoàn chỉnh để trở thành web thực dụng và phổ 

thông để có thể sẽ kêu gọi một số doanh nghiệp của cựu HS Hoàng Diệu hay những người 

dân Sóc Trăng quảng cáo. 

 

2. Những công việc đã thực hiện: Nhóm HD/CA đã tích cực đóng góp giúp đỡ bạn bè Thầy Cô 

trong và ngoài nước thể hiện rất tốt tinh thần tương trợ tình đồng môn với nhau như: 

 Quyên tiền giúp đỡ Thầy Lý An Lợi ở California tổng cộng khoảng trên 1550 dollars, xin 

xem tin ở đây http://www.chshoangdieu.us/dsachGiupThayLoi.html, và Thầy Võ Văn Thiên 

ở Việt Nam Tổng cộng: 200 Euros, 1260 dollars, 100 dollars Úc và 4 triệu đồng VN,  xem tin chi 

tiết ở đây http://www.chshoangdieu.us/dsachGiupThayThien.html . 

 Phân ưu phúng điếu đám tang cậu của anh Quách Hoàng Tuấn – Cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng 

Quách Huỳnh Hà ở Texas tổng số tiền 1450 dollars xin xem chi tiết ở đây: 

http://www.chshoangdieu.us/dsachPhungDieuQHHa.html ; phân ưu cựu HS Huỳnh Kim 

http://www.chshoangdieu.us/dsachGiupThayLoi.html
http://www.chshoangdieu.us/dsachGiupThayThien.html
http://www.chshoangdieu.us/dsachPhungDieuQHHa.html


Quang, phân ưu phúng điếu đám tang Cô Lê Thị Đính ở California, và phúng điếu đám tang 

anh Nguyễn Vinh Quang ở Việt Nam (100 dollars tiền quỹ). 

3. Tổng kết Tài Chánh và Đề Nghị Xử Dụng Tài Chánh:  

 Tiền quỹ đến nay còn lại $2,696.00 (KCT sẽ báo cáo chi tiết chi thu cụ thể trong web sau). 

Có ý kiến là KCT nên mở một account riêng cho quỹ Hoàng Diệu để dễ dàng quản lý chi thu 

và tiết kiệm thời gian tính toán sổ sách của người thủ quỹ. 

 Chỉ nên xử dụng quỹ Hoàng Diệu để trợ giúp Thầy Cô hay bạn bè trong những trường hợp 

khó khăn đặc biệt. Đối với thân nhân đồng môn qua đời thì nên phân ưu trên mạng, nếu có 

thân cận thì tuỳ hoàn cảnh mà mỗi cá nhân đến viếng tang hoặc phúng điếu riêng, không nên 

xử dụng quỹ Hoàng Diệu trong những trường hợp không cần thiết. 

4. Những Đề Nghị Chung Về Kế Hoạch Tổ Chức Họp Mặt Hoàng Diệu 2012: 

 Ngoài những ý kiến nêu trên, cả nhóm còn bàn về kế hoạch cho lần họp đại hội HD năm 

2012, mặc dù còn hơi xa, nhưng cũng nên chuẩn bị từ bây giờ để mọi việc chu đáo hơn. Dự 

kiến họp mặt tại Park, hay Hall cho thoải mái giờ giấc hơn thay vì họp mặt ở nhà hàng. 

 Ngọc Thủy sẽ theo dõi những tour giá sale vào các dịp lễ để có thể tổ chức hậu đại hội cho 

mọi người có thể tham dự vui chơi thân mật cùng nhau, không nhất thiết phải là đại hội mà 

tiểu hội cũng được (tùy vào số lượng tham dự ít hay nhiều). 

 Riêng BCH sẽ tổ chức họp mặt định kỳ khoảng 3 tháng một lần, trừ phi có vấn đề cần giải 

quyết sớm thì sẽ họp sớm hơn. 

 Số còn lại của đặc san Hoàng Diệu sẽ được trao lại cho Hội Hoàng Diệu Bắc California để 

phổ biến trong buổi họp vào tháng 5 năm nay 2011. 

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. 

 

Thư Ký: Trần Ngọc Ánh 


