GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM/ BCH TRUNG ƯƠNG
FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERETS
BOARD OF CENTRAL EXECUTIVE
P. O. Box 453, Lawtey, FL 32058
Phone: (352) 275-4361 - (407) 619-4437
Email: bchgdmdvntrunguong@gmail.com | nhayduflorida@live.com

THÔNG BÁO 3 (Final)
V/v: Tổ chức Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ VN Kỳ thứ 38 năm 2018
Chủ đề “Hoàng Hoa Thám: Chốn cũ ta về”
Ngày 11 Tháng 4, Năm 2018
Kính gởi: Quý Niên Trưởng,
Quý Chi hội GĐMĐVN trên toàn thế giới,
Quý anh em chiến hữu Mũ đỏ và gia đình,
Chiếu theo quyết định của Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐ) kỳ thứ 37 năm
2017 và các phiên họp của Ban Tổ Chức (BTC) về việc tổ chức Đại hội (ĐH) kỳ thứ 38
năm 2018 của GĐMĐ, BTC kính gởi đến quý nơi nhận những thông tin liên quan đến việc
tổ chức ĐH như sau:
Thứ 1: Thời gian và Địa điểm:
Đại Đại Hội kỳ thứ 38 năm 2018 của GĐMĐ sẽ được tổ chức tại thành phố Oklahoma City,
Oklahoma vào các ngày 5, 6, 7, 8 Tháng 7 Năm 2018 (nhân dịp lễ Độc lập Hoa Kỳ). Phi
trường đến là Will Rogers World Airport, Airport code: OKC.
Hướng dẫn: Sau khi ra khỏi máy bay, quý chiến hữu đi theo bảng hướng dẫn trong hành
lang phi trường: “Ground Tranportation/Luggages Claim” sau khi đến cuối cầu thang máy
(Escalator), người của BTC sẽ đón quý chiến hữu ở đây, sau đó sẽ hướng dẫn ra xe để về
khách sạn. Cho dù gởi hành lý hay không cũng đi theo hướng này. Xin thông báo cho BTC
lịch trình các chuyến bay ĐẾN/ĐI và hãng máy bay trước ngày 15 Tháng 6, năm 2018 để
BTC sắp xếp đón/đưa. MĐ Lương Văn Lý là người điều hợp công tác chuyển vận tại phi
trường. Telephone# 405-208-9575.
Thứ 2: Khách sạn - Hotel:
Wyndham Garden Hotel
2101 S. Meridian Ave, Oklahoma City, OK 73108.
Số điện thoại: (405)685-4000.
Page 1 of 4

Giá mỗi phòng là $79.00USD, loại phòng 1 King bed hoặc 2 queen beds, giá biểu này bao
gồm bữa ăn sáng (Full breakfast). Quý chiến hữu vui lòng liên lạc trực tiếp với số phone của
khách sạn để đặt phòng trước ngày 20/6/2018 để được hưởng giá Group Rate. Group
name: Red Berets.
Thứ 3: Chương trình tổng quát:
Thứ Năm ngày 5/7/2018: Tiếp đón quý Niên trưởng (NT) và anh chị em (ACE) về sớm.
Họp mặt thân mật, và dùng cơm chiều tại tư gia MĐ Lê Mậu Sức: 10029 Birkenhead Ct.
Yukon, OK 73099.
Thứ Sáu ngày 6/7/2018:
9:00AM: Viếng thăm Trường huấn luyện Pháo Binh Fort Sill, US Army Field Artillery, tại
Lawton, Oklahoma (Ret Hat Micheal Cole, Cố vấn Team 162 đang liên lạc với Fort Sill để
sắp xếp).
2:00PM: Họp BCH Trung ương, các Chi hội trưởng và Ban tổ chức (BTC) tại phòng họp
khách sạn.
5:00PM: Tham dự tiệc tiền ĐH tại nhà hàng Hy Palace Restaurant 1133 NW. 23rd St, OKC.
OK 73106.
Thứ Bảy ngày 7/7/2018:
9:00AM: Lễ chào cờ khai mạc ĐH và Lễ truy điệu tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ
Oklahoma City.
11:00AM: Họp khoáng đại ĐH kỳ 38 tại phòng họp khách sạn.
3:30PM: Thánh lễ tạ ơn và kính Thánh tổ bổn mạng của binh chủng Nhảy Dù Tổng Lãnh
T.T. Micae.
5:30PM: Dạ tiệc & Dạ vũ mừng Đại hội kỳ thứ 38 tại nhà hàng Hy Palace Restaurant: 1133
NW. 23rd Street, Oklahoma City, OK 73106. Số điện thoại: 405-528-2988.
Chúa nhật ngày 8/7/2018: Tiễn đưa các Chiến hữu ra về.
Thứ 4: Linh Tinh:
 BTC sẽ gởi đến quý nơi nhận Thiệp mời và chương trình chi tiết trong thời gian tới.
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 Nếu vị CH Trưởng đương nhiệm không tham dự ĐH được, xin thông báo cho BTC
biết tên của vị đại diện.
 BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối với các ACE về tham dự ĐH mà không thông
báo cho BTC biết trước.
 Đây là ĐH của Nhảy Dù cho nên BTC luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho ACE Mũ Đỏ và
thân nhân, vì sức chứa của nhà hàng có giới hạn cho nên BTC kêu gọi quý nơi nhận
vui lòng thông báo cho BTC số người tham dự ĐH càng sớm càng tốt để BTC có đủ
thời gian sắp xếp và mời quan khách, thân hữu địa phương.
 Hạn chót ghi danh tham dự ĐH là ngày 02 tháng 6, 2018.
 BTC ĐH sẽ rất vui mừng khi được tiếp đón quý phu nhân MĐ và quý chị trong trang
phục màu đỏ (áo dài, áo đầm) trong đêm dạ tiệc mừng Đại hội của chúng ta (tối Thứ
Bảy).
 Xin quý chiến hữu và ACE vui lòng yểm trợ cho BTC mỗi người $100.00 cho 2 ngày
ĐH.
Kính thưa quý Niên trưởng và quý chiến hữu,
Kể từ ngày Tháng Tư uất hận, chúng ta đã phải giã từ đơn vị thân thương, phải chia tay
nhau trong nghẹn ngào tức tưởi. Cho đến hôm nay chúng ta đã tập họp, đoàn tụ được với
nhau qua 37 kỳ Đại Hội. Chúng tôi thiển nghĩ: Vì tình đồng đội, tình anh em Mũ Đỏ gắn bó
keo sơn mà chúng ta đã liên kết được với nhau liên tục qua 37 năm hội ngộ. Ước mong sao
cho Nghĩa Tình Mũ Đỏ của chúng ta mãi mãi là những gì quý giá và cao đẹp nhất mà chúng
ta đang cố gắng gìn giữ và vun bồi sao cho mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn trong cuộc sống còn
lại.
Hôm nay đây, với hoàn cảnh hiện tại cùng với tuổi đời chồng chất, chúng ta không khỏi đặt
cho nhau câu hỏi là chúng ta còn đến với nhau, còn gặp nhau được bao nhiêu kỳ Hội Ngộ
nữa???
Với những tâm tình và thao thức đó, chúng tôi ao ước được tiếp đón thật đông đủ quý Niên
trưởng, quý chiến hữu và gia đình trong kỳ ĐH lần thứ 38 của GĐMĐ chúng ta năm nay.
Trân trọng kính chào và cám ơn.
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MĐ B/S Nguyễn Quốc Hiệp
Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương.

MĐ Lê Mậu Sức
Trưởng ban Tổ chức

Liên lạc BTC: MĐ Lê Mậu Sức: 405-819-7703; Email: mdok08@yahoo.com
MĐ Phan Văn Hào: 405-808-5524; vanhaop@yahoo.com
MĐ Nguyễn Anh Dũng: 405-204-3123; dungkbc3119@sbcglobal.net
MĐ Lê Hựu Mỹ: 405-474-3550; myle1948@gmail.com

NHẢY DÙ CỐ GẮNG
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