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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 110 
Đây là Lá Thư thứ hai của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu thực hiện. 

Ban Phụ Trách xin gửi đến tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây dựng 

Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.  

 Ban Phụ Trách cám ơn tất cả Ái Hữu cùng Thân Hữu đã mở rộng cánh tay giúp 

Lá Thư bài vở và ngân khoản để cho Lá Thư hoàn mỹ. Chúng tôi cũng cám ơn những ý 

kiến xây dựng của quí  Thầy, các Ái Hữu Tiền Bối, các Ái Hữu cùng Thân Hữu dành 

cho Lá Thư. 

 Sau khi thực hiện Lá Thư thứ nhất, chúng tôi đã tổ chức lại BPT cho ngăn nắp và rõ 

ràng công việc làm cho mỗi người trong BPT. Chúng tôi sẽ cùng học hỏi và trao đổi 

những kỹ thuật hiện đại dùng làm Lá Thư. Xin quí vị nhận nơi đây nguyện vọng của BPT 

Lá thư: đồng tâm và đồng lòng hoàn thành Lá Thư cho hoàn mỹ và ra đúng thời hạn. 

Để cho Lá Thư dồi dào và đa dạng, chúng tôi yêu cầu quí AH/TH là những biên tập 

viên tài năng của Lá Thư AHCC gửi bài về cho chúng tôi càng nhiều càng hay, dù chỉ 1 

trang giấy. Chúng tôi, những thành viên BPT, sẽ xem lại, sửa chữa những chữ sai, trình 

bày, sắp xếp lại cùng in ấn và phát hành. Nếu không có bài của quí vị, Lá Thư sẽ buồn tẻ 

và nhàm chán. Vì ngân quĩ LTAHCC không được dồi dào như chúng tôi hy vọng, chúng tôi 

dự định mỗi năm phát hành 2 Lá Thư vào giữa tháng 1 và 8, Xuân Thu nhị kỳ như những 

năm trước. Để cho có thể kịp làm, xin các AH/TH gửi bài về trước ngày phát hành nửa 

tháng.  

Danh Sách AHCC hiện nay thiếu sót rất nhiều E-mail của các AH/TH. Chúng tôi xin 

các AH/TH cung cấp E-mail và số điện thoại cá nhân (cell phone), một trong những 

phư ng tiện truyền thông chính hiện nay. Chúng tôi chỉ in DSAHCC vào số đầu mỗi năm, 

và để giữ E-mail của quí vị khỏi bị kẻ xấu lợi dụng, chúng tôi sẽ không đăng nó trên mạng. 

Chúng tôi sẽ cập nhật ngay những chi tiết quí vị gửi về cho chúng tôi. Nếu quí vị muốn biết 

chi tiết AH/TH nào, xin liên lạc với chúng tôi. Cũng xin quí AH/TH xem lại DSAHCC xem 

có bạn nào của quí vị thay đổi địa chỉ mà Lá Thư không tới và họ cũng không biết, xin cho 

chúng tôi hay. Kể từ LTAHCC số 111, chúng tôi sẽ chỉ gửi Lá Thư đến AHCC nào hồi 

báo muốn nhận Lá Thư AHCC. 

Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy, các AH Tiền Bối, cùng AH và TH Công 

Chánh khắp nơi một mùa Thu và Đông vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc, Lá Thư 

AHCC mỗi ngày khá hơn và trường tồn…. 

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 
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