
Thông báo Đại hội Trực Thăng kỳ III 

Kính thông báo cùng quí Niên Trưởng, quí thân hữu & đặc biệt 
là quí vị thuộc ngành Trực-Thăng trong binh chủng KQVNCH.  

Kính thưa quí vị, chúng ta như một đàn chim vỡ tổ, lưu lạc khắp 

bốn phương trời hơn 43 năm qua. Kẻ còn người mất, đời sống 

lưu-vong ra sao? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong có một 

lần gặp lại nhau dù đã khá muộn màng ! Được nhiều lời khuyến khích động viên 

của quí vị Niên Trưởng, chúng tôi gồm một số anh em Trực Thăng tại Dallas sẽ 
tổ chức lần "Đại hội Trực-Thăng kỳ III" vào ngày Lễ Lao Động 

 

30-31 tháng 8 và 1 tháng 9 năm 2019 
Địa điểm: Nhà hàng Thanh-Thanh 2515 E.Arkansas Ln., Arlington Tx 76010 

 

 Ban tổ chức 

 Gồm có những anh trong các phi-đoàn sau đây: 

-Điều hành tổng quát: KQ Phan-v-Phúc, Phi Đoàn 219+253 *(214)336-3416  

-Nội-vụ: KQ Nguyễn-hồng-Đức, Phi Đoàn 237+247+249 *(682)521-3727 

-Ngoại vụ: KQ Lê-trung-Sơn, Phi Đoàn 221 *(817)454-8273 

-Thư ký: KQ Huỳnh-kim-Thanh, Phi Đoàn 213 *(469)810-9308 

-Thủ quỹ: KQ Thung-Nguyễn, Phi Đoàn 213+233+231+245+251*(817)313-2636 

-Phụ trách đưa đón: KQ Hai-Hồ, Phi Đoàn 233 *(405)290-8682  

                                KQ Phạm-Long, *(469)855-3368 

-KQ Lê-văn-Tiên, Phi Đoàn 217 *(972)768-1136 

-KQ Phan-trường-Căn, Phi Đoàn 221+259 *(682)560-6343 

-KQ Võ-thanh-Thũy, Phi Đoàn 227+255 *(214)909-4533 

-KQ Đỗ-v-Bính, Phi Đoàn 221 *(817)946-3159 

-KQ Hạ-quang-Hùm, Phi Đoàn 235+223, (254)723-4155 

-KQ Đào-v-Nhất, Phi Đoàn 223 *(817)723-7970 

-KQ Đồng-minh-Sanh Phi Đoàn 219 *(214)228-9804 

-KQ Trương-v-Ba *(817)465-1283 

Cố vấn: Niên-trưởng Trung tá Đỗ-văn-Hiếu, Đại tá Bút, Trung tá Toàn 

            Trung tá Hổ, Trung tá Vĩnh Quốc & Đại tá Ức 

-MC tổng quát: KQ Vương-minh-Dương *(817)247-1252 

-MC nghi lễ : KQ Phan-đình-Minh *(214)707-9699 

 

Chương trình văn-nghệ gồm có 3 ca sĩ  

    Trần-thái-Hòa * Y-Phương * Phương-hồng-Quế 
Giá vé 

    Tiền phi 35$ 

    Đại hội 75$ và hậu phi do ban tổ chức đài thọ  

Chúng tôi dự trù sẽ thuê một chiếc trực-thăng TH-55 kéo về đặt trước nhà hàng 

để chụp ảnh làm kỹ-niệm,và đặc biệt xin đề nghị chúng ta sẽ mặc áo bay với đầy 

đủ huy hiệu từng phi-đoàn trong đêm Đại hội,hy vọng chúng ta sẽ có được những 

hình ảnh lưu-niệm quí hiếm sau nầy 



  

Chúng tôi đã liên lạc được 3 Hotel gần nơi tổ chức sau đây: 

▪ Bets Western PLUS: giá $102 có điểm tâm  

   2075 N Hwy 360, Grand Prairie Tx 75050 *(817)633-5311            

▪ Howard Johnson: giá $175 có điểm tâm  

      2011 E Copeland rd. Arlington Tx 76011 *(817)461-1122  

▪ La Quinta + LQ Hotell: giá $209 

      825 N Watson Rd. Arlington Tx 76011 *(817)640-4142 

  

Chúng tôi có nhờ lập trang ghi danh trên trang nhà "Hội Quán Phi Dũng". Quí 

vị ghi danh trên HQPD hoặc thủ quỹ KQ Thung-Nguyễn (817)313-2636 hay với 

những anh trong ban tổ-chức mình quen biết theo danh sách và số phone ghi 

trên. Để giúp chúng tôi kết toán sớm tổng số cho nhà hang 

Xin ghi danh trước ngày 10 tháng 8-2019. 

 
Kính thưa quí vị, điều quan tâm hàng đầu của ban tổ chức là số người tham dự. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quí vị niên-trưởng "những cánh chim đầu đàn" 

lâu nay đã gọi về khuyến khích và động viên tinh thần chúng tôi. Theo những lời 

đề nghị của quý vị niên trưởng là sẽ kêu gọi các phi đoàn nếu có dự định tổ chức 

hội ngộ trong năm 2019, nên kéo nhau về cùng dip tổ chức Đại Hội tại Dallas (một 

công hai việc) thì sẽ đông vui và giúp được cho bạn tổ chức thành công rất nhiều. 

Xin cầu mong! 

Đại diện ban tổ chức Kính thông-báo 

 

                                                  

KQ PHAN-văn-PHÚC 65 F 

 

          
 


