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Kính thưa quí vị,
Tết cổ truyền năm nay rất là nhộn nhịp với 150 -200 người trong mọi lứa tuổi tham gia trong Ban
Tổ chức Mừng Xuân Mậu-Tuất để tổ chức Tết dân tộc với chủ đề "Tết Ba Miền Nam, Trung,
Bắc". Vì năm nay đúng 50 năm kỷ niệm biến cố Mậu-Thân cho nên phần nghi thức chào cờ sẽ
được tổ chức trọng thể hơn nhằm để tri ân những chiến sĩ VNCH và Đồng Minh đã hy sinh máu
xương trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 để giành lại từng tất đất của Tự do và cũng để tưởng
niệm thường dân đã bị CSVN sát hại một cách vô tội. Chúng tôi yêu cầu các Hội đoàn quân nhân
mặc Quân Phục (Tiểu Lễ hoặc Đại Lễ nếu có thể được). Ban nghi thức kính mời đại diện các binh
chủng, quân trường sau đây đề cử 1 đại diện để lên sân khấu chào cờ cùng với các em tổng hội
sinh viên:
1. Bộ Binh
2. Hải Quân
3. Không Quân
4. Nhảy Dù
5. Thủy Quân Lục Chiến
6. Cảnh Sát
7. Quân Cảnh
8. Biệt động Quân
9. Biệt Kính Dù
10. Hội Cựu SVSQ/VB/QGVN
11. Hội Cựu SVSQ/CTCT
12. Hội Cựu SVSQ Thủ-Đức
13. Hội Cựu Quân Nhân Công Chức Lowell
14. Hội Cựu Quân Cán Chính Springfield
Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết danh tính đại diện của quí vị là ai trước Feb 10th 2018
để chúng tôi tiện việc sắp xếp. Tiện đây xin quí hội đồng vui lòng cho chúng tôi biết vé số quí vị
đã bán được trong 2 tháng qua và chúng tôi muốn thu lại 3 ngày trước hội chợ Xuân.
Trước thềm Năm mới, kính chúc quý vị cùng quý quyến một năm an khang và vạn sự như
ý!
Môt lần nữa xin cám ơn quí Hội đoàn đã yểm trợ Tổ chức CDVN/MASS về mọi sinh hoạt trong
những năm vừa qua.
Kính thư,
Khang Nguyen
PCT Nội Vụ

