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Thư Bổ Sung và Kêu Gọi Nhân Sự 
Về Việc Tổ Chức Cuộc Đua Thuyền An Bằng Năm 2022 tại Hải Ngoại 

 

Kính gởi: Tất cả con dân An Bằng đang sinh sống khắp nơi trên hải ngoại, bao gồm các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, 

Canada, và nhiều quốc gia khác nơi hải ngoại. 

Kính trình: 

• Quý niên trưởng làng An Bằng ở hải ngoại 

• Quý vị cố vấn của Hội ĐHABHN 

• Quý Ban Chấp Hành các Chi Hội 

• Ban Điều Hành Hội ĐHABHN 

 

Kính thưa quý vị: 

Được sự ủy thác của Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại và đông đảo con dân An Bằng, chúng tôi xin cập nhật với 

quý vị về nhân sự của ban tổ chức cũng như những nhiệm vụ đang còn trống để kêu gọi hưởng ứng từ các nhân tài của 

An Bằng.  Kể từ lúc Ban Tổ Chức ra đời đến nay, chúng tôi vẫn luôn âm thầm làm việc trong phạm vị khả năng hạn hẹp 

của mình, với mong muốn mang truyền thống lễ hội đua thuyền của làng ta trồng lên ở một xứ sở mà chúng ta đang sinh 

sống, để tạo một nhịp cầu cho hàng ngàn người An Bằng có cơ hội gặp gỡ và vui chơi.  Qua đó, một dự án tổng quát đã 

được hoàn thành và sẽ tiếp tục hoàn thiện, tuỳ theo bước tiến của mỗi giai đoạn.  Tuy nhiên, chúng tôi không thể nào 

thực hiện dự án một cách chu toàn, nếu không có sự ủng hộ của quý vị về mặt tài chánh và nhân sự. 

Hiểu rõ điều này, sự dè dặt vẫn luôn tiềm ẩn đâu đó.  Ngoài sự tích cực thúc đẩy từ các vị Cố Vấn, Hội Trưởng 

HĐHABHN, các vị trưởng làng ở nhiều địa phương, ban nghi lễ, cũng như một số người An Bằng, thì chúng tôi cũng 

đang thúc đẩy lẫn nhau trong một không khí đầy tình nghĩa An Bằng, trội hơn những dè dặt mà chúng tôi đang có.  Với 

quyết tâm mang lại một thành công cho lần tổ chức này, chúng tôi rất may mắn mời được một số nhân sự vào các trưởng 

phân ban đặc trách và xin trình sơ qua như sau: 

● Phân Ban Bảo Trợ:   

○ Lê Đức Phiên    321-274-5234  

○ Nguyễn Trắc Thảo   303-332-2543 

● Phân Ban Tài Chánh:  

○ Lê Văn Quy    407-575-9898 

● Phân Ban Tiếp Thị/Quảng Cáo:  

○ Trang Nguyễn    954-673-6178 

● Phân Ban Đặc Trách Đua Thuyền:  

○ Trần Đắc    714-225-8992 

○ Văn Tấn Cường   954-292-2393 

○ Văn Minh Quân   321-961-4884 

● Phân Ban Hoạt Động Thể Thao:  

○ Lê Văn Hoàng    601-926-2053 



● Phân Ban Văn Nghệ:  

○ Nhạc sĩ Lê Minh Hiền   408-914-0360 

● Phân Ban Điều Hợp:  

○ Tiến sĩ Lê Đức Long   303-507-9345 

● Phân Ban Phim Ảnh:  

○ Nguyễn Quốc    305-939-3234 

● Phân Ban Truyền Thông:  

○ Nguyễn Anh Đức   586-413-8388 

● Phân Ban Tiếp Tân:  

○ Hoàng Thanh Nga   954-881-0858 

● Phân Ban Chăm Sóc Trẻ Em:  

○ Văn Thị Nhuận    720-427-7447 

● Phân Ban Y Tế:   

○ Bác sĩ Hùynh Hậu   808-778-2532 

 

Ngoài ra, chúng tôi đang cần bổ sung cho các phân ban sau đây: 

● Phân Ban Ẩm Thực 

● Phân Ban Trang Hoàng 

● Phân Ban Âm Thanh & Ánh Sáng 

● Phân Ban Báo Chí 

 

Là người An Bằng, chúng ta rất đồng lòng với nhau khi làm một việc gì đó, vì bản chất của chúng ta luôn đoàn kết, luôn 

hướng về gìn giữ văn hoá và tìm đủ mọi cách để đùm bọc nhau.  Có sẵn tấm lòng này, chúng tôi hy vọng rằng quý vị 

hãy chung tay góp sức, tình nguyện vào những phân ban nói trên.  Trong lúc này, các trưởng phân ban sẽ liên lạc với 

quý vị.  Xin quý vị hãy hưởng ứng lời kêu gọi, lời mời của các trưởng phân ban, để chúng ta cùng làm một việc gì đó 

cho quê hương của chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang sinh sống. 

Thắc mắc hay muốn biết thêm chi tiết của cuộc đua thuyền này, xin liên lạc Ban Tổ Chức thường trực: 

● Hội Trưởng HĐHABHN: Lê Đức Long   303-507-9345 

● Trưởng Ban Tổ Chức: Văn Đình Cường  720-459-2755 

● Phó Nội Vụ: Lê Đức Phiên   321-274-5234 

● Phó Ngoại Vụ: Trương Tấn Quyền  407-480-6797 

● Tổng Thư Ký: Nguyễn Khắc Lộc  407-334-9318 

● Phó Tổng Thư Ký I: Hoàng Ngọc Quế  816-805-7366 

● Phó Tổng Thư Ký II: Văn Thị Mỹ Thuyền 805-208-5477 

● Tổng Thủ Quỹ: Văn Đình Linh   941-286-0269 

● Phó Tổng Thủ Quỹ: Nguyễn Trắc Thảo  303-332-2543 

 

Những vị đại diện địa phương luôn theo dõi các bước đi của ban tổ chức.  Vì vậy, quý vị cũng có thể liên lạc đại diện địa 

phương của mình để biết thêm chi tiết về cuộc đua thuyền này, trong lúc chúng tôi chưa thông báo kịp.  

● Đại diện Miami, FL: Văn Tấn Năm  754-215-4296   

● Đại diện Miami, FL: Trương Hiệu  786-253-4661 

● Đại diện Southwest, FL: Đặng Tựu  239-470-0883 

● Đại diện Central North, FL: Lê Đức Phiên 321-274-5234 

● Đại diện Jacksonville, FL: Lê Hiệp  904-536-3866 

● Đại diện Oklahoma: Nguyễn Hưng  405-971-4375 



● Đại diện California: Trương Khánh  714-200-9476 

● Đại diện Chicago, IL: Nguyễn Lực  708-374-1297 

● Đại diện Texas: BS Đặng Tri   214-310-8861 

● Đại diện South Carolina: Văn Tấn Cường 954-292-2393 

● Đại diện Colorado: Nguyễn Trắc Thảo  303-332-2543 

 

Rất mong có sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả con dân An Bằng.  Nếu vì một lý do gì đó mà quý vị không vào ban tổ 

chức được, xin giới thiệu nhân tài cho các trưởng phân ban hoặc chúng tôi biết để chúng tôi trực tiếp liên lạc với nhân sự 

đó.   Điện thoại của chúng tôi mở 24 tiếng đồng mỗi ngày để dành cho công việc này.  Vì vậy, sự dấn thân của quý vị là 

niềm vui lớn cho ban tổ chức chúng tôi.  Quý vị cũng có thể ủng hộ bằng tinh thần, bằng cách cổ vũ và thúc đẩy sự kiện 

này diễn ra.  Trầm trồ với người An Bằng, chia sẻ tin tức này cũng là một trong những việc làm âm thầm cổ vũ ấy. 

 

       Mến chúc quý vị đoàn kết trong tinh thần An Bằng. 

        

       T/M BTC Lễ Hội Đua Thuyền 2022 

       Trưởng Ban, 

       

 

       Văn Đình Cường 
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