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AH Mai Đức Phượng và Đỗ Đình San về hưu 
 

Giang Khưu 
 

Cuối năm 2011 Ái Hữu Miền Bắc lại có dịp 
gặp lại nhau, trước là Chúc Nhau Mùa Giáng 
Sinh sau đó là mừng các Ái Hữu về hưu năm 
nay: AH Mai Đức Phượng sau 27 năm tận tụy 
với Caltrans đã quyết định rút lui và AH Đổ 
Đình San, sau hơn 23 năm làm việc dù không 
thích về hưu lắm, muốn tử thủ với Caltrans 
nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn, ngân 
khoản hưu sẽ bị cắt giảm nên cũng đành "cuốn 
gói" về vườn. 

Vì rất nhiều AH thích món ăn VN nên 
chúng tôi lại phải chọn nhà hàng của Nghệ Sĩ 
Cổ Nhạc nổi danh Thành Được. Kỳ nầy các 
AH rất hăng hái tham gia vì cũng khá lâu 

không có họp mặt ăn uống. 
54 người đã ghi tên tham gia buổi tiệc hưu 

vào ngày Thứ Bảy 12/10/2011 lúc 11:30 sáng, 
Bà Tạ Huyến cũng đã có mặt vào giờ chót 
thành ra là 55 người. 

Đã nhiều tháng không gặp mặt, các AH đã 
tay bắt mặt mừng trò chuyện thỏa thích và 
thưởng thức các món ăn VN thuần túy của nhà 
hàng nổi tiếng nầy. 

Còn các phu nhân thì thích ngồi chung để 
tha hồ tâm sự với nhau. 

Quang cảnh thật là 
náo nhiệt với tiếng cười 
ròn rã và đầy tình đồng 
nghiệp. 

Một câu hỏi đã được 
đặt ra: ai sẽ là người kế 
tiếp? 

Các AH đã xuất thân 
từ Trường Cao Đẳng 
Công Chánh Phú Thọ 
hầu hết đã về vườn, chỉ 
còn ít người còn làm 
việc. 

Cuộc vui nào cũng 
phải tàn, buổi tiệc kéo 
dài tới 2 giờ, các AH bịn 
rịn chia tay và chụp 

chung vài tấm hình kỷ niệm. 
Một số AH đã đóng góp cho Lá Thư AHCC 

được $205 (đã gởi cho Ái Văn) 

 
Cùng các bạn Caltrans tại nhà hàng Nguyễn Oakland 

Chụp chung trước NH Thành Được  

Quang cảnh buổi tiệc tại NH Thành Được  
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Các Viên Chức Caltrans chúc mừng  

 
Certificate 27 years of service  
Ngoài buổi tiệc nầy, AH MD Phượng và ĐĐ 
San còn được anh em Caltrans và VTA khoản 
đãi riêng. AH Phượng với chức vụ là Office 
Chief có liên hệ mật thiết về các highway 
projects với các quận hạt, nhất là cơ quan 
Valley Transportation Authority (VTA) của 
quận hạt Santa Clara nên VTA đã có tổ chức 
tiệc riêng cho AH Phượng rất xôm tụ. 

 
Cơ quan VTA tiếp đón M Đ Phượng 1 
Ngoài các món quà lưu niệm do AHCC thân 
tặng, anh Huỳnh Quế (một AH đã về hưu) đã 
tặng AH Phượng và San mỗi người một món 
quà. Lý do là AH San và Quế cùng là đồng 
nghiệp, cùng chung office dưới quyền của AH 

Phượng. Hơn nữa AH Huỳnh Quế và AH 
Phượng là người cùng tỉnh Quảng Ngãi, làng 
nầy cách làng kia chỉ có 5 cây số nhưng chưa 
bao giờ có dịp gặp nhau. Trước đây hai người 
đã từng học chung trường Trung học Trần quốc 
Toản tại Quảng Ngãi tới lớp 12 nhưng cũng 
chưa quen nhau. Cả hai đều làm việc tại Bộ 
Công Chánh nhưng cũng không biết mình 
người cùng quê. 

 
Quà lưu niệm AHCC 
Qua Mỹ cả hai sống tại San Jose, Huỳnh Quế 
thi vào Caltrans trước và làm việc tại 
Sacramento, sau xin đổi về San Jose thì AH 
Phượng mới vào Caltrans tại San Jose. Lúc đó 
hỏi thăm nhau mới biết người cùng xứ sở. 

 
Office tổ chức tiệc tại nhà hàng ABC Milpitas 

AH Phượng & San nhận quà lưu niệm  

 


