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Tin sinh hoạt GĐMĐVN/HTĐ&PC 
Chủ đề: Quỹ TPBND/QLVNCH 2016-2017 

Ban thủ quỹ 
 

Bản Tường trình Quỹ yểm trợ TPBNDVN/2016-1017 và 
Danh sách TPBND/QLVNCH nhận Quỹ yểm trợ đợt 2 

GĐMĐVN/HTĐ&PC 
 

 

K ính thưa quý vị, nhân mùa Quân Lực 19-6 và tuần lễ Kỷ niệm Ngày Độc Lập 4-7 Hoa 
Kỳ 2017, GĐMĐVN/HTĐ&PC  xin trân trọng thông báo về quỹ TPBNDVN đệ nhất lục-
cá-nguyệt – 2017 và danh sách đợt 2, các TPBND VNCH nhận tiền yểm trợ  từ tiền đóng 
góp của quý Ân nhân, quý vị Mạnh Thường Quân và toàn thể quý quan khách trong và 
sau buổi dạ tiệc Đêm Cánh Hoa Dù – 2016 vừa qua. Nhân dịp này, với tinh thần của ít 
lòng nhiều, xin quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình Yểm trợ TPBND/QLVNCH qua Đêm 
Cánh Hoa Dù 2017, sẽ được tổ chức vào đêm Thứ Bảy, 9 tháng 12, năm 2017 tới đây. 
 
GĐMĐVN/HTĐ&PC thay mặt AE TPBND/QLVNCH hết lòng cám ơn quý vị đã luôn 
luôn cố gắng sẵn sàng yểm trợ chương trình TPBND/QLVNCH “miếng khi đói-bằng gói 
khi no.” Thật vậy, những gì quý vị đã và đang làm cho AE TPB bên Việt Nam, là niềm ủi 
an vô bờ bến đối với những cảnh đời cô đơn tàn phế… thương tâm do cuộc chiến tàn 
khốc vừa qua để lại. 
 
Bản tường trình quỹ TPBND/QLVNCH dưới đây gồm 2 phần: phần đầu là Bản tổng kết 
chi thu 2017 với danh sách quý MTQ yểm trợ chương trình TPBND sau ĐCHD-2016 và 
phần cuối là danh sách TPBND/QLVNCH nhận tiền yểm trợ đợt hai, June 18, 2017. 
 
Kính mời quý vị theo dõi bản báo cáo tài chánh sau đây: 
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Kính thưa quý vị, 
 
Vào ngày Chúa Nhật, 18 tháng 6, 2017, Ban thủ quỹ và MĐ CHT Trần Hồng Minh thuộc 
GĐMĐVN/HTĐ&PC đại diện quý MTQ đã gửi $6,100.00 (Sáu ngàn một trăm) Mỹ kim 
(cộng tiền cước phí ) cho 81 AE TPBND đang sinh sống tại Vi ệt Nam qua công ty 
chuyển tiền DC-VINA tọa lạc trong trung tâm mua bán EDEN, Falls Church, Virginia-
Hoa Kỳ. 
 
Trong đợt 2 này, chi hội ưu tiên một cho các AE TPBND bị thương ở các chiến trường 
cuối cùng như mặt trận Thường Đức (Đồi 1062), mặt trận Khánh Dương, Nha Trang, 
Phan Rang, vào đến mặt trận Long Khánh và sau cùng là mặt trận ven đô Sài Gòn…, 
nhóm AE TPB trẻ này nhận $100.00USD, và nhóm TPBND kỳ cựu mỗi người nhận 
$50.00USD.  Ngoài ra trong đợt hai này, có 3 ca khẩn cấp, mỗi người nhận $100.00USD 
và TPB Nguyễn Thanh Khương vừa qua đời đột ngột nên chi hội phụ cho gia đình anh 
thêm $100.00 để giải quyết một vài khó khăn gia đình anh đang hứng chịu. 
 
Kính mời quý vị theo dõi phần 2, danh sách 81 Anh Em TPBND/QLVNCH  nhận tiền 
yểm trợ của quý vị đợt 2 từ quỹ còn lại của Đêm Cánh Hoa Dù – 2016. 
 
Hẹn gặp lại quý vị trong Đêm Cánh Hoa Dù 2017. 
 



Page 3 of 6 

 

Kính chúc quý vị mùa hè Đinh Dậu 2017 vạn an, vạn sự may lành! 
 
Virginia, Thứ Hai, July 3, 2017 
 
 

 
 
 
 

------------ 
Bản lưu gửi BTQ/CH 
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Phụ Lục: 

Danh sách 81 TPB nhận quà từ quỹ TPB/ĐCHD-2016 Đợt 2 – June 18, 2017 
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Nguồn: thư ký dù  soạn 
 
 

Đăng ngày Thứ Hai, July 3, 2017 
Cập nhật hóa Thứ Sáu, August 04, 2017 – Đóng sổ 

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


