
 

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SAIGON 
HỘI NGỘ ĐÓN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 

 
Nguyễn Thanh Liêm 

 

Cũng như mọi năm ngày 18 tháng 
chạp ta, năm nay nhằm ngày 15-01-2017, 
anh em Ái Hữu Công Chánh và Thân Hữu 
đã cùng nhau hội ngộ tại nhà hàng Đông Hồ 
Sài Gòn, để đón mừng Xuân Đinh Dậu 
2017. 

Theo truyền thống ngành Công 
chánh, mỗi lần Tết đến , tất cả các bạn 
không kể già trẻ, xa gần đều mong hội ngộ 
để cùng nhau tâm sự, đón mừng năm mới. 

Từ nước ngoài về lần này có thêm 
nhiều bạn mới về chung vui : từ Canada có 
AH Nguyễn Văn Khá và Nguyễn Văn Đề,  
Mỹ có AH Nguyễn Bá Bang , từ Úc có AH 
Lâm Dũng , từ Pháp có TS Trần An Nhàn 
(nguyên Tổng Giám Đốc Điện lực VNCH). 

 

Từ các tỉnh xa có AH Dương Bá Thế 
từ Bến Tre , AH Hà Văn Khánh từ Nha 
Trang ,AH Trần Đình Vọng từ Huế 
 

Đáng hoan nghênh hơn nữa là các 
AH tuy đã già yếu nhưng vẫn nhớ ngày 
theo truyền thống đến họp mặt cùng các bạn 
trong đó có AH Bùi Hữu Lân, AH Lê Vỹ 
Quốc, AH Hồ Hữu Nghĩa, AH Đinh Văn 
Phùng,… và đặc biệt là AH Nguyễn Thanh 
Long vừa đứng dậy sau một cơn đột quỵ, 
nhưng vẫn chống gậy khập khiễng đến với 
anh em, rất cảm động trong những bước đi 
không vững! 

Khi dự Tất Niên năm ngoái (2016)  AH 
Nguyễn Văn Đực (tốt nghiệp 1974) và AH 
Nguyễn Văn Hiệp (tốt nghiệp 1977), đã 
cùng lúc lên diễn đàn tán dương ủng hộ 



Nhóm AHCC Saigon và nhất là bạn Hiệp 
đã xung phong phát biểu sẽ mạnh mẽ gánh 
vác trách nhiệm lo tổ chức buổi họp mặt 
hàng năm của gia đình Công chánh những 
kỳ tới, để thay cho lớp bạn già phải ra sức 
cáng đáng mệt nhọc việc này trong những 
năm qua. 

Do đó AH Hiệp đã lo tổ chức buổi họp 
mặt năm nay của gia đình Công Chánh . 
    Tham dự buổi họp mặt năm nay không 
phải đóng tiền như mọi năm ( năm ngoái là 
300 ngàn đồng) mỗi người còn được tặng 1 
đồng hồ treo tường và 1 cuốn lịch 2017 . 
     AH Hiệp đã vận động các nhà hão tâm 
đóng góp cho chi phí buổi họp : 

- C.Ty AN TÂM ( AH Thiên): 10 triệu . 
- C.Ty COFICO ( AH Xu): 5 triệu. 
- AH Đực: 3 triệu (và” Múa lửa”) 
- C.Ty XLTMại II ( AH Dũng): 5 triệu . 
- C.Ty Tân Bách Khoa: 5 triệu. 
- AH Hiệp: 5 triệu . 
- Lớp KSCC khóa 14: 5 triệu . 
- AH Lê Nam Tuấn : 3 triệu . 
- AH Nguyễn Thanh Liêm : 2,5 triệu . 
- AH Tạ Vĩnh Ánh : 1 triệu . 
- AH bà Trần Ngọc Oanh : 5 triệu . 

Tổng cộng : 49,5 triệu . 
 
CHI PHÍ buổi họp : 

- 8 bàn tiệc : 24 triệu . 
- Bia +nước +trang trí : 6 triệu . 
- 100 đồng hồ : 10,5 triệu . 
- 100 lịch Bách Khoa : 6 triệu . 
- Phí bưu điện : 0,5 triệu . 
- Quay phim , chụp hình : 2,5 triệu . 

 Tổng cộng : 49,5 triệu . 
 
Sau khi AH Lê Chí Thăng (cựu 
trưởng Nhóm AHCC Saigon ) qua đời 
ngày 22 tháng 5/2016 , các sinh hoạt 
của Nhóm vẫn được duy trì : 
− Đối với công việc “giữ cho còn có 

nhau” của gia đình Công Chánh, anh chị em 
tham gia họp mặt đều đặn tại Café Rose 197 
Cao Thắng nối dài thay vì nhà AH. Lê Chí 

Thăng (định kỳ vào sáng thứ bảy đầu tiên 
của mỗi tháng).  

− Đối với công tác từ thiện (được  sự 
tài trợ quý báu của các vị Mạnh Thường 
Quân ở các nơi trên thế giới) trong năm qua 
kể từ Tết Bính Thân (02/2016) Nhóm 
AHCC Saigon đã thực hiện được các công 
trình sau : 

*Đường Cả Mép , huyện Thạnh Phú 
, tỉnh Bến Tre . 

*Cầu Cơ Ba ,xã An Khánh , huyện 
Châu Thành , tỉnh Đồng Tháp . 

*Cầu Ô Thăng , xã Lương Hòa , 
huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre . 

*Cầu Long Hưng 2 , xã Hòa Thạnh , 
cù lao Cổ Chiên , tỉnh Trà Vinh . 

*Cầu Ông Kiệt , xã Khánh Bình , 
huyện Trần Văn Thời , tỉnh Cà Mau . 

*Cầu KM2 , phường Long Phú , tx 
Tân Châu , tỉnh An Giang . 

*Cầu Ấp 7 , xã Hưng Lễ , huyện 
Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre . 

*Cầu Long Hưng 1 , xã Hòa Thạnh , 
cù lao Cổ Chiên , tỉnh Trà Vinh . 

*Cầu Xẻo Ranh , xã Long Hòa , cù 
lao Cổ Chiên , tỉnh Trà Vinh . 

*Cầu Tổ 6 , xã Hưng Lễ , huyện 
Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre . 

*Cầu Ấp 6 , xã Lương Hòa , huyện 
Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre . 

*Cầu Tân Mỹ 2 , xã Tân Mỹ , huyện 
Ba tri , tỉnh Bến Tre . 

Màn múa lửa do AH Đực đem đến 
cho cuộc họp với nữ vũ công trẻ trung điêu 
luyện đã tạo không khí vui tươi sôi động 
cho cuộc họp. 

Cuộc họp mặt, dưới sự hướng dẫn 
của MC Từ Đình Lu, đã kết thúc tốt đẹp. 

Kết thúc chương trình buổi họp mặt, 
tất cả quý bà con AH & THCC tham dự đã 
được mời lên sân khấu để chụp hình lưu 
niệm. 

Thật vui vẻ và thân tình, quý bà con 
chào tạm biệt nhau với những lời chúc sức 
khoẻ, an lành. Hẹn gặp lại nhau vào mùa 
xuân tới!... 



 

 

 
Sau đây là đường dẫn các video và hình chụp 
buổi họp mặt đầu Xuân 2017 của Gia đình 
Công Chánh - Phú Thọ Sài Gòn đã được AH 
Nguyễn Vĩnh Long đưa lên YouTube: 

1. Clip 1/4:         https://youtu.be/OCq-
TA10k8s 

2. Clip 2/4:         
https://youtu.be/YG9AKul7O9c 

3. Clip 3/4:         
https://youtu.be/FonLYKIefcs 

4. Clip 4/4:         https://youtu.be/71j-
RyWA8p4 

5. Hình chụp:   
  https://youtu.be/JFguqLVQ1-A   

 

 
TS Nhàn , AH Lu  
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