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MỘT ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI 
DANH SÁCH ÁI HỮU & THÂN HỮU CÔNG CHÁNH 

 

AH Trịnh Hữu Dục 

Bản Danh sách các AHCC đã xuất  

hiện trên các lá thư dưới dạng đánh máy 

chữ  từ những số đầu, nhưng từ số 31-32 

bản danh sách này đã được AH Tôn thất 

Thiều thành lập bằng máy điện toán.  

 

Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 

năm 1996, khi các AHCC vùng Vịnh San 

Francisco đứng ra phụ trách tờ LT 

AHCC, Ban Phụ Trách đã lập ra một cuốn 

sổ Danh Sách Địa Chỉ  bìa mầu xanh 

dương bên trong có ghi danh sách địa chỉ, 

điện thoại của các Ái hữu và Thân hữu. 

Việc  làm này rất được nhiều người tán 

thưởng.  

 

Ngày đó máy computer chưa được 

thông dụng và email cũng chưa hiện 

hành, cell phone còn ngoài tầm suy tưởng 

của mọi người, nên cuốn Danh Sách Địa 

Chỉ đó đã là một sổ tay cần thiết phải 

được mang theo mỗi khi du lịch hay xa 

nhà của các anh em Công Chánh. Tiện lợi 

của nó thật vô chừng, nhưng khó khăn 

cho ban phụ trách Lá Thư cũng xuất hiện: 

đó là vì việc ấn loát, đóng tập,  gửi bưu 

điện... trở nên phức tạp, cồng kềnh hơn, 

do đó sau một đôi lần áp dụng, bản danh 

sách địa chỉ lại trở về nơi các trang cuối 

của những Lá Thư sau đó. 

 

Từ đó theo thông lệ mỗi lần thay 

đổi Ban Phụ Trách, Lá Thư lại được cập 

nhật và in lại một lần. Tới nay cũng được 

30 năm có lẽ, kỹ thuật, phương tiện, cũng 

như hoàn cảnh cuộc sống đã thay đổi 

nhiều, các ái hữu và thân hữu đều lớn tuổi 

hơn, sự đi lại thăm nhau mỗi ngày một 

hiếm, thư từ gửi bưu điện cũng chẳng 

mấy khi, do đó địa chỉ nhà ở cũng như 

điện thoại nhà trở nên ít cần thiết, nhưng 

thay vào đó địa chỉ email hay số điện 

thoại cell phone lại là những cái cần được 

sử dụng thường ngày.  

 

Do đó chúng tôi  thiết tưởng bản 

Danh Sách Các AHCC chúng ta nên sửa 

đổi chi tiết để đáp ứng với tình trạng và 

nhu cầu hiện tại.   

 

Chúng tôi đề nghị: 

 

1. Vẫn giữ nguyên khuôn khổ và cách 

trình bầy mỗi trang trên bản Danh 

Sách hiện hành. 

2. Tổng quát, dành cho mỗi cá nhân 1 

ô, 2 dòng để ghi tên, địa chỉ, 

email... 

3. Dòng đầu để ghi Tên; Họ; Cơ quan 

làm việc xưa/nay; Địa chỉ nhà ở, 

hay số Hộp thơ; Thành phố; Tiểu 

bang; Zip code; Quốc gia; số Điện 

thoại nhà (Home phone). 

4. Dòng thư nhì: trong cột Tên Họ có 

thể ghi tên người đại diện (C/o) nếu 

cần; trong cột Địa chỉ xin để địa chỉ 

email thường dùng (Trong Danh 

sách hiện hữu email được để trong 

cột Điện thoại, nhỏ hẹp hơn, nhiều 

khi thiếu chỗ); trong cột số Điện 

thoại có thể ghi thêm số Điện thoại 

cầm tay (Cell phone). (Rất tốt để có 

thể gửi text hay message hoặc hình 

ảnh v.v.). 

5. Để sớm có tên email của mọi 

người, Ban Phụ Trách có thể liên 
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lạc với các Ái hữu đại diện vùng 

(thường hay email với nhau) để xin 

cung cấp emails của các AH trong 

vùng đó. Bằng cách này tân Ban 

Phụ Trách có thể điều chỉnh để có 

ngay một  bản Danh sách mới để 

cập nhật thêm những nơi còn thiếu 

sót. Đồng thời trên Lá Thư sắp tới, 

Ban Phụ Trách cũng kêu gọi anh 

em cho biết số cell phone và địa chỉ 

email của mình để cập nhật bản 

Danh Sách sẽ in trong số cuối khi 

hết nhiệm kỳ như thông lệ. 

 

Những đề nghị trên đây xem ra không 

có gì mới mẻ, nó chỉ góp ý để có thêm chi 

tiết và  làm sáng sủa bản Danh sách Địa 

chỉ hiện hành mà thôi. 

 

Nói tóm lại, Bản Danh Sách Địa Chỉ 

nay nên có thêm địa chỉ email và số cell 

phone của mọi người vì đa số hiện nay ai 

nấy đều có điện thoại cầm tay iPhone 

hoặc smart phone cả. Địa chỉ nhà ở có lẽ 

chỉ dùng để gửi Lá Thư AHCC của Ban 

Phụ Trách mà thôi.  

 

Đường đi lại tuổi già thêm nhác, 

Nhưng mỗi năm thăm Bác đôi lần.  

Email hỏi hết xa gần, 

Mừng rằng Bác vẫn tinh thần chưa can. 

 

 BPT: Cám ơn AH Trịnh Hữu Dục về đề 

nghị xây dựng. Hiện trong 4 tuần qua, 

BPT đã làm việc rất đắc lực để hoàn 

chỉnh DSAHCC. Chúng tôi nghĩ 

DSAHCC phải thay đổi cho hợp thời và 

dễ cho các AH/TH liên lạc với nhau. 

Chúng tôi đã làm bốn mẫu: 

 
1- Mẫu đầu dời E-mail vào cột Họ, 

bớt được 10.5%. Nhưng không có 

lý cho lắm và khó làm labels. 

 

2- Mẫu thứ hai giống như AH Trịnh 

Hữu Dục đề nghị, dời E-mail vô cột 

Địa Chỉ, bớt được khoảng 14% 

giấy. Nhưng hơi khó làm labels gửi 

đi 

 

3- Mẫu thứ ba, cột Cơ Quan Phục Vụ 

chúng tôi nghĩ không cần thiết vì 

đã hơn xa Quê Hương 42 năm và 

bây giờ thêm Thân Hữa nữa, nên 

bỏ đi và dồn cột này vào cột Phone. 

Làm lại, chúng tôi thấy bớt được 

khoảng 19% và dễ dàng làm labels 

gửi đi 

 

4- Khi AH/TH có ghi thêm cell phone 

cột này ghi 3 thứ, số trang sẽ tăng 

đáng kể, nên BPT trở lại mẫu số 2, 

tăng cột địa chỉ và bớt cột điện 

thoại. Làm vậy, số trang bớt 24% 

 

Nói tóm lại, để đỡ tốn kém giấy khi in, 

BPT sẽ in DSAHCC vào đầu mỗi năm vào 

cuối LTAHCC. Lá Thư Công Chánh sẽ 

trình bầy chung một mẫu, cỡ chữ 14 cho 

các AH/TH già dễ xem. Chúng tôi sẽ cập 

nhật hàng tuần DSAHCC. Xin các tỉnh cử 

một người liên lạc với BPT bằng E-mail 

để ghi thêm E-mail nếu chưa có và số cell 

phones.  

 

Xin Quí AH/TH giúp ý kiến. 

 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC 

 


