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Thông Báo 2 

Về việc: Thay Đổi Số Lượng Thuyền và Chia Đội Theo Vùng Miền 

Kính gởi: 

● Quý bô lão làng An Bằng hải ngoại 

● Quý vị cố vấn 

● Hội trưởng HĐHABHN, các chi hội trưởng và đại diện cá địa phương 

● Toàn thể con dân An Bằng Hải Ngoại 

 

Kính thưa quý vị, 

Ở Thông Báo số 1, VT09, Ban Tổ Chức có trình bày về cách chia đội theo vùng miền dựa theo truyền thống 

An Bằng là sáu chiếc.  Như có đề cập ở văn thư đó, do tinh thần sôi nổi lan rộng khắp nơi, chúng tôi có thể 

tăng số lượng thuyền lên để đáp ứng nhu cầu của người An Bằng.  Nay, nhận thấy tinh thần của người An 

Bằng hải ngoại vượt trội nên chúng tôi đã quyết định thay đổi tổng số thuyền đua từ sáu sang tám chiếc.  Một 

lý do khác, người An Bằng ở hải ngoại sinh sống rải rác khắp các tiểu bang và các châu lục, chứ không tụ tập 

như một ngôi làng, nên chi sự thay đổi này là điều cần thiết để các địa phương có thể dễ dàng chuẩn bị và tập 

luyện.  Điều này là một cơ hội cho mỗi địa phương tăng thêm sự gắn bó và đoàn kết hơn trong lúc tiến hành 

công việc chuẩn bị.  Bằng chứng là, nhiều địa phương đã mở ra các cuộc tụ họp để bàn thảo chi tiết về việc 

đua thuyền rất năng nổ.   

 

Kính thưa quý vị, 

Trước khi có sự thay đổi này, chúng tôi đã kêu gọi một phiên họp bất thường khẩn với các chi hội trưởng 

thuộc Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại, cũng như các đại diện địa phương để thăm dò ý kiến và đã được 

sự đồng thuần, nhất trí. Vậy, chúng tôi xin ra thông báo này để trình bày và tóm lược 8 vùng miền được ấn 

định, như sau:  

• Ghe Số 1: South Florida (Miami Dade, Monroe, and Collier County, Florida) 

• Ghe Số 2: South Florida (Broward, Palm Beach, Hendry County, Florida) 

• Ghe Số 3: Central - North, Florida (Port Saint Lucie, Ft Pierce, Melbourne, Cocoa Beach, Orlando, 

Daytona Beach, Gainesville, St. Augustine, Jacksonville, Fernandina Beach, Lake Butler, Lake City) 

• Ghe Số 4: Southwest, Florida (Ft Myers, Sarasota, St. Petersburg, Brandon, Clearwater, Tampa, 

Brooksville, Perry, Tallahassee, Quincy, Marianna, Panama City, Pensacola.) 

• Ghe Số 5: Michigan, những tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ và Canada (Michigan, Alaska, 

Washington, Oregon, Indiana, Montana, North Dakota, Nebraska, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Indian, 

Ohio, Pennsylvania, New York, Main, New Hampshire, Rhode Islands, Connecticut, Massachusetts, 

Delaware, Washington DC and Canada) 



• Ghe Số 6: Illinois & những tiểu bang miền trung đông Hoa Kỳ (Illinois, Nebraska, Kansas, 

Missouri, Iowa, Kentucky, West Virginia, Virginia) 

• Ghe Số 7: Mississippi, những tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ và Úc Châu 

(Mississippi, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Tennessee, Alabama, Georgia, South Carolina, 

North Carolina and Australia) 

• Team 8: Colorado & những tiểu bang miền tây nam Hoa Kỳ (Colorado, California, 

Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, and Hawaii) 

 

Kính thưa quý vị, 

Chúng tôi hiểu được dân số vùng này có thể cao hơn vùng kia, nhưng không cách gì có thể chia cho đồng đều 

được.  Đây là sự thay đổi sau cùng mà chúng tôi có thể làm với mục đích gắn bó tình An Bằng ở mỗi địa 

phương.  Những vùng nào dư trai chèo và muốn chèo thì cũng có thể đăng ký với những địa phương mà mình 

đã từng sinh sống.  Về ghi danh tham gia chèo, chúng tôi đã được địa phương đề cử hoặc mời các đội trưởng 

cho tám thuyền nói trên.  Nhiệm vụ của các đội trưởng này là ghi danh cho các tay chèo trong khu vực của 

mình để sẵn sàng cho cuộc đua sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 năm 2022 tại Oleta River Park, thuộc thành phố 

North Miami, tiểu bang Florida.  Danh sách đội trưởng có kèm theo trong thông báo này. 

Cuối cùng, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe để chúng ta cùng tạo ra một sự kiện đua thuyền chung cho 

người An Bằng ở hải ngoại.  Hy vọng người An Bằng chúng ta sẽ càng đông đủ hơn ở lần đua thuyền này qua 

sự thay đổi này. 

Trân Trọng, 

Thay mặt BTC 

Trưởng Ban 

 

 

Văn Đình Cường 

Kèm theo là bản đồ của các vùng miền và danh sách của đội trưởng ở trang sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bản Đồ Chia Vùng 

 

 

Danh Sách Đội Trưởng 

Ghe Tên Vùng Tên Đội Trưởng Số Điện Thoại 

1 Miami-Dade County Lê Bốc 

Trương Hiệu 

305-733-9008 

786-253-4661 

2 Broward County Hồ Thanh Sơn 954-554-5319 

3 Central North, FL Lê Kính (Central North) 386-212-0414 

4 Southwest FL Nguyễn Khoa (Fort Myers) 239-565-9792 

5 Michigan & Northern America Văn Đối (Michigan) 586-216-1182 

6 Illinois & Central East America Nguyễn Bường (Chicago) 708-351-7420 

7 Mississippi & Southeast America Đào Duy Chiến (Mississippi) 662-380-1239 

8 Colorado & Southwest America Nguyễn Trắc Thảo (Colorado) 303-332-2543 

 

 


