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Giới Thiệu sách 

Chủ đề: TVBQGVN 
Tác giả: THVBQGVN-HN 

 

Trường Võ Bị Quốc Gia VN - Theo Dòng Lịch Sử 
 
 

THÔNG BÁO 
BAN TRỊ SỰ SÁCH TVBQGVN-TDLS 

Ngày 10 tháng 08, 2017 
 

Trân trọng thông báo cùng Quý Niên Trưởng và Các Bạn, (thuộc Làng Cùi 4027, Lâm 
Viên-Đà Lạt trên các diễn đàn tại hải ngoại)   
 
Thi hành quyết định của Đại Hội Các Đại Diện Khóa 
vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại San Jose v/v phát 
hành quyển sách TVBQGVN Theo Dòng Lịch Sử 
(TVBQGVN-TDLS), sau khi tham khảo với quý N/T 
Trưởng Ban BĐH-ĐDCK và Trưởng Ban Biên Soạn 
(TBBS), Ban Trị Sự (BTS) sẽ in và phát hành Sách 
TVBQGVN-TDLS với các chi tiết như sau: 

 
1. Dự trù in 1000 bản, khổ lớn (8.5x11), bìa da Simili 
mạ vàng, dầy khoảng 800(+) trang, full color toàn bộ, 
gáy khâu chỉ và đóng keo, wrap cover in màu trên loại 
giấy đặc biệt. 
 
2. Giá biểu: (Bao gồm Sách + Bưu phí): 
 
- Tại Hoa Kỳ: $40.00 Mỹ kim/quyển 
- Các nơi khác: $50.00 Mỹ kim/quyển 
 
3. Vì số lượng in có giới hạn, nên BTS sẽ dành ưu tiên cho quý CSVSQ đã ghi danh sớm. 
 
4. Ngày phát hành Sách TVBQGVN-TDLS dự trù vào trung tuần tháng 12 năm 2017. 
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5. Để giúp BTS chuẩn bị việc phát hành sách được hoàn tất mỹ mãn cũng như có ngân 
khoản để chi phí cho việc ấn loát, kể từ ngày hôm nay, Thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 
2017, chúng tôi bắt đầu nhận ghi danh và tiền mua sách theo những chi tiết cần thiết sau 
đây: 
 
• Quý NT và các bạn đã ghi danh sớm (pre-order): Xin vui lòng cung cấp địa chỉ bưu 

điện mới nhất và ngân phiếu mua sách. 
 
• Quý NT và các bạn chưa ghi danh sớm: xin vui lòng gửi thư order và ngân phiếu mua 

sách về cho CSVSQ Thủ quỹ Lê Thi K29 với những chi tiết cần thiết sau đây: 
 
- Tên & Khóa 
- Địa chỉ bưu điện 
- Tổng số sách mua 
- Tổng số tiền mua sách (Tổng số sách mua x $40.00) 
 
Yểm trợ (nếu có) 
 
6. Thư order sách và ngân phiếu xin gửi về địa chỉ: 
 
CSVSQ Thủ Quỹ Lê Thi K29 
180 Rawls Ct. San Jose, CA 95139 – USA 
 
- Ghi trên chi phiếu: Thi Le 
 
hay trả tiền qua Paypal: dalat29@sbcglobal.net 
 
Phần Memo xin ghi: Sách TVBQGVN-TDLS 
 
7. Địa chỉ Liên lạc: 
 
- vobiquocgiavietnam@googlegroups.com 
- dalat29@sbcglobal.net 
- Phone: (408)578-6095 
 
8. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến trong vấn đề ấn loát, phát hành hay yểm trợ tài 
chánh, xin liên lạc về Ban Trị Sự, Email: dalat25@yahoo.com, Tel. 281-639-0157. 
 
Thưa quý N/T và các bạn, 
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Chúng ta vẫn thường tự hào về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, ngôi trường đã một 
thời lừng danh Đông Nam Á với những truyền thống hào hùng và đã từng nổi danh là lò 
luyện thép, đã đào tạo những cấp chỉ huy tài hoa lẫy lừng, những chiến sĩ can trường 
dũng cảm. Chúng ta, những người con của trường mẹ, không muốn những tài liệu, những 
hình ảnh của TVB-QGVN sẽ dần nhạt phai và quên lãng theo thời gian... Trong niềm tin 
đó, Ban Trị Sự ước mong sẽ được đón nhận sự tích cực yểm trợ của quý NT và các bạn 
trong công tác hết sức quan trọng này. 
 
Trân trọng kính chào, 
 
CSVSQ Nguyễn Xuân Thắng K25 
Trưởng Ban Trị Sự, Sách TVBQGVN-TDLS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Nhất Lung chuyển 

 
Đăng ngày Thứ Sáu, August 11, 2017 

Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


