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TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TẾT THẦY 
 

XUÂN QUÝ TỴ 2013 
 
 
Nối tiếp Chương Trình Tết Thầy đã được phát động từ hai năm qua, năm nay, Ban Điều 
Hành Hội quyết định bắt đầu chương trình nầy sớm hơn để quý anh chị em cộng tác với 
chương trình có rộng rãi thời gian chuẩn bị đón Xuân, nhất là quý bạn bên nhà. 
 
Mở đầu là sự kiện gây quỹ cho Chương Trình Tết Thầy cuối năm. Đây là một tiết mục 
đặc biệt, ngoài dự kiến của Ban Tổ Chức Đại Hội Toàn Cầu Lần II Cựu GS & HS 
Trường Trịnh Hoài Đức do CHS/K3 Nguyễn thị Khỏe, đại diện thường trực của Hội vùng 
San Diego, Nam California, tự nguyện thực hiện. Thiện chí của chị đã nhận được sự 
hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể quý quan khách, quý thầy cô và quý anh chị em có mặt 
tại đại hội. Số tiền gây quỹ cấp tốc được là 706 US đô la. Ngay sau khi công bố kết quả 
quyên góp, Chị Khỏe đã chuyển giao tại chỗ cho CHS Từ Minh Tâm, Hội Phó Thông Tin 
Liên Lạc kiêm Thủ Quỹ của Hội. Nhân đây, một lần nữa, thay mặt Hội, tôi xin đa tạ chị. 
 
Được bao nhiêu đó cũng đã mừng rôì! Không ngờ sau ngày đại hội II, tháng 07/2012, 
một số thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục gửi tiền 
về ủng hộ thêm cho chương trình. Trong điều kiện tài chánh hơn hẳn hai năm trước, Hội 
đã thực hiện Chương Trình Tết Thầy Xuân Quý Tỵ 2013 tương đối qui mô hơn. Và đây 
là danh sách các mạnh thường quân của chương trình năm nay:  
 
GS/CHS Khóa Tên Họ   Đóng góp  Tháng/Năm 
 
CHS  3 Nguyễn thị Khỏe gây quỹ 706 US đô la  07/2012 
CHS  12 Trần thị Ngọc Sương    50    08/2012 
CHS   5 Võ Thành Long  100   10/2012 
CHS  9 Tống Anh Dũng  100   12/2012 
CHS   Dấu tên (Canada)  200   12/2012 
CHS  9 Nguyễn Kim Nên  100   01/2013 
CHS  8 Nguyễn thị Ngọc Dung 100   01/2013  
CHS  7 Trương Thị Nguyện (Úc) 100   01/2013  
CHS  7 Nguyễn Trung Thành (VN) 100   01/2013  
CHS   12 Nguyễn văn Thể  300   01/2013 
GS    Nguyễn Trí Thành  100   02/2013 
CHS  11 Từ Minh Tâm   100   03/2013 
GS   Phạm Đức Liên  300   03/2013 
     
Tổng số thu     2.356 US đô la 
 
Đây là số tiền đóng góp cao nhất trong ba năm qua, dành riêng cho Chương Trình Tết 
Thầy thường niên của Hôi. Thành quả tài chánh nầy có được, trước hết là do tấm lòng 
rộng rãi, đầy tình nghĩa của các vị mạnh thường quân nêu trên. Sau nữa, có lẽ cũng do 
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ảnh hưởng khá thuận lợi về mặt tinh thần, mang đến từ đại hội II tháng 07/2012 vừa qua, 
khiến cho đại gia đình Trịnh Hoài Đức ngày càng keo sơn gắn bó hơn, mặc cho thời gian 
và tình đời cứ tha hồ thử thách.  
 
Điểm đặc biệt là năm nay, chương trình được thực hiện ở cả 3 nơi: California, Texas và 
Việt Nam.  
 
1. Tại Việt Nam, ngày 07/02/2013 (27 AL) trong khuôn viên Công Ty 3 Tháng 2, một 
Buổi Họp Mặt truyền thống Mừng Xuân và Chúc Tết Thầy Cô của khóa 12 đã được long 
trọng tổ chức với sự tham dự của 10 thầy cô. Tại buổi tiệc, CHS/K8 Trương thị Huê Mỹ, 
thay mặt Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức, kính 
chuyển đến tất cả quý thầy cô có mặt, mỗi vị một phong bì với thiệp chúc tết và 100 đô 
la. Đây là những món quà tình nghĩa do quý thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ từ 
khắp nơi trên thế giới quyên góp kính tặng quý thầy cô trong nước với tất cả tấm lòng 
trân trọng nhất. Đối với số thầy cô không có mặt tại buổi tiệc, có thể đã nhận được quà 
trước đó tại nhà do chính tôi gửi qua công ty chuyển tiền Lẹ, hoặc là do CHS/K8 Trương 
thị Huê Mỹ hay CHS/K12 Huỳnh Xuân Khai trực tiếp mang đến nhà trao tặng sau đó. 
Tổng số quà dành cho chương trình nầy ở VN năm nay là 1.900 đô la, đã được chuyển 
gửi đến quý Thầy Cô:   
 
- Trần Khắc Cung 100 - Lê đức Cửu  100 - Đặng văn Danh 100 
- Phan Thanh Đào 100 - Nguyễn văn Hộ 100 - Nguyễn Bé Tám 200 
- Nguyễn Kim Hưng 200 - Lê Đình Sơn  100 - Nguyễn thị Tâm 100 
- Trần thị Hương 100 - Võ Kim Lân  100 - Bùi Quang Lưu 100 
- Nguyễn văn Phúc 100 - Trần văn Quý 100 - Lê Vĩnh Thọ  100 
- Nguyễn Long Vân 100 - Hoàng thị Đàn Hội 100  
 
Số chi tại VN  1.900 US đô la 
 
Được biết Buổi Họp Mặt Tất Niên truyền thống của K12 năm nay rất thành công. Thay 
mặt Hội, tôi xin chia vui cùng quý bạn và chân thành cảm tạ CHS/K12 Dương Thế 
Phương và CHS/K12 Nguyễn văn Minh trong ban tổ chức, đã dành cho CHS/K8 Trương 
thị Huê Mỹ, đại diện của Hội tại VN, rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc trao quà tết 
đến tận tay quý thầy cô. Xin được gửi lời cảm tạ đặc biệt đến 2 bạn Huê Mỹ và Xuân 
Khai đã hy sinh rất nhiều thời giờ và công sức cho công tác tình nghĩa nầy.  
 
2.Tại Orange County thuộc miền Nam California, trong hai ngày thứ bảy 2/2/2013 và chủ 
nhật 3/2/2013 một phái đoàn gồm Thầy Nguyễn Trí Lục, Cô Hà Thị Liên, CHS/K2 Trần 
văn Ngôi, CHS/K5 Jeanneret Cẩm Hồng, CHS/K9 Vương Gái, CHS/K11 Từ Minh Tâm 
và tôi đã cùng nhau lái xe đến tận nhà riêng thăm viếng và chúc Tết quý Thầy Cô: 
 
- Nguyễn Mạnh Cẩm & Nguyễn thị Đức  - Đỗ Anh Tài 
- Võ văn Minh & Nguyễn thị Cam   - Nguyễn thị Điển 
- Nguyễn Thanh Liêm     - Nguyễn Trí Thành  
- Phó Đức Long     - Bùi Thế San 
- Nguyễn thị Ngọc Sương (đến từ VN)        
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Hầu hết quý thầy cô nói trên đều cư ngụ trong quận hạt Orange, bao gồm khu Little 
Saigon. Riêng Thầy Bùi Thế San, Thầy Võ văn Minh và Cô Nguyễn thị Cam thì cư ngụ ở 
quận hạt Los Angeles, cách Little Saigon hơn nửa giờ lái xe. Tại tư gia của mỗi thầy cô, 
phái đoàn được tiếp đón hết sức niềm nở và vui ...như Tết! Có nơi, cả phái đoàn còn được 
thầy cô tặng lại quà tết mang về nhà nữa! Số phần quà tết kính biếu quý thầy cô là 10 
phần, gồm trà, rượu và bánh ngọt. Trị giá tổng cộng là 430 US đô la. Thật không đáng là 
bao nhưng nó gói ghém trong đó biết bao tâm tình của CHS/THĐ dành cho những vị ân 
sư muôn thuở của mình.  
 
Nhận xét về việc làm nầy, Cô Nguyễn thị Đức đã nói: “Tại vùng Little Saigon nầy có rất 
nhiều hội cựu học sinh lâu đời, qui tụ đến năm sáu trăm người hay hơn nữa, nhưng chưa 
thấy hội nào có truyền thống Tết Thầy rất dễ thương và đáng khâm phục như cái Hội 
THĐ vừa nhỏ, vừa sanh sau đẻ muộn nầy. Cô thương các em lắm! THĐ là nhiệm sở đầu 
tiên của cô sau khi ra trường. Các em cần gì, cứ nói, cô và thầy sẽ giúp cho, nếu có thể”. 
 
Và đây là tâm sự của Cô Nguyễn thị Ngọc Sương: “Không vui nào hơn, nơi đất lạ quê 
người tôi còn được hưởng cái vui của người làm nghề “giáo“, cái nghề mà người ta 
thường xem là nghề “bạc” nhất. Sáng Chủ nhật 23 tháng chạp năm Nhâm Thìn, bốn trò 
Trịnh Hoài Đức (Diệp, Hồng, Gái, Tâm) đã đến thăm tôi. Vui làm sao, với gia đình Trịnh 
Hoài Đức, chúng tôi đã rộn rã trò chuyện và các em còn “tết thầy“ với bánh với trà với 
rượu. Tôi đã ghi lại phút giây hạnh phúc nầy với vài tấm hình làm kỷ niệm. Niềm hạnh 
phúc của người Thầy đã làm tôi ấm lòng trong tuổi về già”. 
 
Vì chưa có điều kiện tổ chức đi xa hơn nên Chương Trình Tết Thầy năm nay tại Cali 
cũng chỉ giới hạn trong phạm vi khu vực Little Saigon và các vùng phụ cận, nơi quy tụ 
đông đảo nhất số thầy cô ở hải ngoại. Nhân đây, em xin kính lời cảm tạ Thầy Lục và Cô 
Liên rất nhiều. Cảm tạ quý anh chị Trần văn Ngôi, Cẩm Hồng và Vương Gái vẫn luôn 
luôn dành nhiều thời gian và công sức giúp tôi hoàn thành mọi công tác của Hội. Lời cảm 
tạ đặc biệt xin gửi đến CHS Hội Phó Từ Minh Tâm đã sốt sắng góp ý soạn thảo chương 
trình, thường xuyên trao đổi email với các bạn trong nước, mang lại hiệu quả rất tích cực.  
 
3. Tại Houston, Texas, một Buổi Họp Mặt Tất Niên & Tết Thầy được tổ chức vào ngày 
03/02/2013 trong một nhà hàng rất khang trang, lịch sự, do CHS Nguyễn Kim Nên, Hội 
Phó Xã Hội & Văn Nghệ tự nguyện đứng ra đảm trách. Buổi họp mặt qui tụ khoảng 40 
hội viên và gia đình, trong đó có 4 vị thầy: Trần văn Thuần, Trần Khánh Do, Trần Quang 
Tuấn và Huỳnh văn Thế.    
  
Nhận xét về buổi họp mặt nầy, Thầy Huỳnh văn Thế cho biết cảm tưởng như sau: “Thầy 
vừa dự Họp Mặt cuối năm do cô Kim Nên và nhóm thân hữu “cựu THĐ” tại Tp Houston 
tổ chức. Có khoảng 40 đồng môn – cả thầy trò - tham dự. Buổi họp mặt không chỉ gặp 
nhau ăn uống và kể chuyện đời xưa mà còn tặng quà Tết thầy cô. Thức ăn thì cao về 
chất: quality (nghe đâu một phần là “cây nhà lá vườn”), nhiều về số: both quantity & 
variety. Trong Thư Mời có ghi là ‘Tết Thầy Cô’, thầy nhận tham dự nhưng từ chối nhận 
quà Tết. Cuối cùng gói quà được mang ra tận xe. Đây là lần đầu trong đời thầy ‘bị’ nhận 
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quà. Thầy rất vui được gặp lại các em. Thành thật CẢM ƠN vợ chồng cô Kim Nên cùng 
các thân hữu THĐ về cuộc họp mặt thân tình, đầm ấm chiều hôm qua”. 
 
Nhân đây, tôi xin được phép thay mặt Hội, đa tạ tấm lòng rộng rãi và sự hy sinh vì tình 
nghĩa thầy trò và tình đồng môn của CHS Nguyễn Kim Nên và gia đình cho sự hình 
thành & phát triển của Hội từ ngày thành lập đến nay, nói chung, và cho Buổi Họp Mặt 
Tất Niên & Tết Thầy vừa qua ở Houston, nói riêng. 
 
Điều cốt yếu mà chúng tôi luôn quan tâm trong việc tặng quà là cố làm sao để quý thầy 
cô cảm nhận được hết tấm lòng biết ơn vô hạn của tập thể cựu học sinh trường Trịnh 
Hoài Đức đối với những vị ân sư đã khai tâm, mở trí đầu đời cho mình. Học trò THĐ dù 
nay có thành đạt đến thế nào, cũng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của tiền nhân:“Nhất 
tự vi sư, bán tự vi sư”. Chân tình đó, chúng ta đã gói ghém trọn vẹn trong những món quà 
tình nghĩa nầy. Và may mắn thay! đã được quý thầy cô vui vẻ đón nhận như một niềm 
hạnh phúc nhỏ nhoi chợt đến, làm ấm lòng thầy cô trong tuổi xế chiều. Đó cũng là hạnh 
phúc của chính chúng ta, những người đã thọ ơn giáo dục và dìu dắt của quý cô thầy. 
  
Tiếp theo là phần quyết toán công khai tài chánh Quỹ Tết Thầy năm nay để kính tường. 
  
Tổng thu     2.356 US đô la 
Tổng chi toàn  chương trình  2.330 US đô la (VN 1.900 + Nam Cali 430) 
Số dư                    26 US đô la (xung vào Quỹ của Hội) 
 
Vì ngân quỹ khá hạn hẹp, Ban Điều Hành Hội buộc lòng phải giới hạn số quà tặng trong 
phạm vi có thể. Kính xin quý thầy cô vui lòng thứ lỗi cho nếu như danh sách nhận quà 
ghi trên còn nhiều thiếu sót. Hy vọng chương trình nầy năm sau sẽ có nhiều mạnh thương 
quân ủng hộ hơn, để có thể bù đắp thỏa đáng những thiếu sót trong danh sách năm nay.  
 
Ngoài ra, vì ở quá xa quê nhà nên việc thực hiện công tác Tết Thầy trong nước khó tránh 
khỏi khuyết điểm. Ban Điều Hành rất mong nhận được sự thông cảm của quý thầy cô và 
quý anh chị em. 
 
Kính chúc quý thầy cô và quý anh chị em đồng môn THĐ nhiều sức khỏe, nhiều may 
mắn và thành công mọi mặt trong năm mới. 
 
 
 
TM. Ban Điều Hành 
Hội Ái Hữu Cựu GS & HS Trường Trịnh Hoài Đức 
CHS/HT Nguyễn văn Diệp 
 
 
 04/2013  
 


