
                                                                 
                                                                  

                                                             Nuùi Baø Taây Ninh

THAØNH LAÄP
TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI BAÉC CALIFORNIA

Lôøi giôùi thieäu cuûa trang Web Ban Theá Ñaïo:

Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi goàm nhöõng ngöôøi sanh quaùn taïi Taây Ninh, ñaõ laøm vieäc taïi Taây 
Ninh, ñaõ hoïc taïi Taây Ninh, hoaëc con em coù cha meï oâng baø lieân heä ñeán Taây Ninh.
Hoäi coù muïc ñích lieân laïc nhau, töông trôï nhau, . . .(aùi höõu) trong tình thöông yeâu ngöôøi cuøng 
moät ñòa phöông vôùi nhau.

Hieän nay taïi haûi ngoaïi ñaõ coù 3 Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi nhö sau:
1- Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Hoa Kyø (taïi Nam California)
2- Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi taïi Houston Texas.
3- Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi UÙc Chaâu.

Theo Thö Môøi ñính keøm, Ñoàng Höông Taây Ninh seõ coù moät buoåi hoïp maët vaøo ngaøy 16-3-
2014 taïi San Jose, California ñeå thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California.

Chuùng toâi xin chuùc möøng Ban Vaän Ñoäng Thaønh Laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc Cali-
fornia vaø raát mong Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California seõ ñöôïc yeåm trôï töø tinh thaàn 
ñeán vaät chaát cuûa ñoàng höông Taây Ninh, nhaát laø söï yeåm trôï quyù baùu cuûa 3 Taây Ninh Ñoàng 
Höông Hoäi ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø ñaõ hoaït ñoäng vöõng maïnh töø nhieàu naêm qua.

Sau ñaây laø Thö Môøi, Thö Ngoõ cuûa Ban Vaän Ñoäng Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi 
Baéc California.



                                                                                

THÖ MÔØI
THAM DÖÏ BUOÅI HOÏP MAËT

THAØNH LAÄP TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI BAÉC CALIFORNIA

Ban Vaän Ñoäng Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California

Traân troïng kính môøi:

Quyù Quan Khaùch, quyù ñoàng höông Taây Ninh, quyù thaân höõu vaø gia ñình vui loøng bôùt 
chuùt ít thì giôø quyù baùu ñeán tham döï buoåi hoïp maët thaønh laäp “Taây Ninh Ñoàng Höông 
Hoäi Baéc California” ñöôïc toå chöùc taïi:
Ñòa ñieåm: Nhaø haøng Phuù Laâm, soá 3082 Story Road, San Jose, CA 95127.
                 Ñieän thoaïi 408-251-9590
Thôøi gian: Töø 10.30 saùng Chuû Nhaät 16 thaùng 3 naêm 2014 (nhaèm ngaøy 16-2-Giaùp 
Ngoï).
Söï hieän dieän cuûa quyù vò laø moät nieàm vinh haïnh cho Hoäi.
Traân troïng kính môøi
San Jose, ngaøy 21-2-2014
Ban Vaän Ñoäng.

Moïi chi tieát xin lieân laïc:
1- OÂng Buøi Ñöùc Taøi, (916)638-7378
2- OÂng Nguyeãn Ngoïc Duõ, (408)238-6547, email: dutani@comcast.net
3- OÂng Nguyeãn Thanh Lieâm, (408)263-2539, email: huechuong@yahoo.com
4- OÂng Traàn Minh Khieát, (408)205-6379, email: khietmtran@aol.com
5- OÂng Duy Vaên, (408)759-9339, email: duyvan2011@gmail.com
6-OÂng Nguyeãn Ñaêng Khích, (408)823-6044, email: tn_ndk@yahoo.com
7- OÂng Traàn Vaên Sung, (408)923-2961.
8 OÂng Traàn Minh Quan, (408)714-8753, email: quantran1945@yahoo.com
9-OÂng Nguyeãn Thaønh Höng, (408)779-4204, email: henrynguyen07@hotmail.com
10 OÂng Traàn Kim Ñaõnh, (408)362-0592.
11- OÂng Döông Vaên Ngöøa, (408)772-0989, email: datthong2005@yahoo.com



                                                                                

THƯ NGỎ
                CỦA BAN VẬN ĐỘNG TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Kính thưa:

Quý vị Trưởng thượng 
Quý cô dì,chú bác, cùng tất cả quý bạn đồng hương Tây Ninh.

Trong bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống có muôn ngàn khó khăn và có cả những bon chen 
thách thức dồn dập nơi đất khách quê người. Bỗng một lúc nào đó trong mỗi chúng ta lại thổn 
thức về quê hương, nơi đó có một phần lớn của cuộc đời mỗi chúng ta trên mảnh đất có dòng sông 
Vàm Cỏ êm đềm, một núi Bà Đen sừng sững linh thiêng, lòng Hồ Dầu Tiếng tưới mát và nhất là 
một Tòa Thánh nguy nga biểu hiện nét đặc thù của quê hương thân yêu, cho dù nói ra hay mãi giữ 
kín trong tận sâu thẳm trái tim mỗi người. 

Có những người xa quê đã tìm thấy nhiều thành công và nhiều hạnh phúc, cũng có những người 
vẫn mãi bước chông chênh trên đường đời, nỗi niềm đó ai cũng có thể chia sẻ cùng gia đình, bạn 
bè của chúng ta hàng ngày. 

Và nay,chắc hẳn có nhiều trái tim với lòng mong muốn có thêm một ngôi nhà chung, một đại 
gia đình chung bao gồm mọi giới, không phân biệt tôn giáo, nơi đó luôn chứa đầy tình cảm quê 
hương, để cùng chia bùi sẻ ngọt, nơi đó có tình cảm đùm bọc, xây dựng cho nhau trong tinh thần 
tương thân tương ái nơi xứ người và làm nền móng cho các thế hệ con cháu nối tiếp duy trì bản 
sắc văn hóa Tây Ninh.

Chúng tôi gồm : Nguyễn Ngọc Dũ, Duy Văn, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần 



                                                                                

Văn Sung, Trần Minh Quan,Trần Kim Đãnh, Nguyễn Đăng Khích và Trần Minh Khiết đã có một 
cuộc họp sơ bộ vào ngày 13 tháng 01 năm 2014, tại thành phố San Jose, California. Qua tinh thần 
của cuộc họp anh em đã đồng ý là nên thành lập “ ngôi nhà chung” là Tây Ninh Đồng Hương Hội 
Bắc California.

Nên nay, chúng tôi kính gởi đến quý vị trưởng thượng, cô dì, chú bác, quý bạn những anh chị em 
sinh quán Tây Ninh, những người có thời từng làm việc, học và trú quán ở Tây Ninh, hoặc có cha 
mẹ ông bà là người gốc Tây Ninh…và qua đây xin tất cả quý vị tham gia vào Ban Vận Động để 
làm cầu nối thống kê, tổng hợp danh sách để từ đó biết và chuẩn bị thành lập ra mắt Tây Ninh 
Đồng Hương Hội Bắc California dự trù vào ngày Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2014 tới đây.

Kính thưa: Quý vị Trưởng thượng, cô dì, chú bác quý bạn đồng hương Tây Ninh,

Việc thành lập Hội có thể hơi muộn nhưng chúng ta cần thực hiện, đó là sự nối kết tình đồng 
hương và tình yêu quê hương của bà con anh em tỉnh nhà . Chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị đồng 
hương xây dựng lên được “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California ” nơi miền Bắc tiểu bang 
California này vững mạnh về tổ chức, sắc son về tình nghĩa.

Để công tác tổng hợp thông tin chuẩn bị cho ngày ra mắt tổ chức Đại Hội, chúng tôi đề nghị quý 
đồng hương nên tích cực ghi danh tham gia thành lập và xây dựng Hội. 

Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ tích cực tham gia, tương lai quê hương là của bạn và do 
tay các bạn.

Cuối thư nhân dịp Xuân Giáp Ngọ (2014) đến chúng tôi kính chúc qúý vị Trưởng thượng, các bạn, 
các anh chị em, quý cô dì,chú bác luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

San Jose, ngày 16 tháng 01 năm 2014
TM. Ban Vận động Thành lập
Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

1-Ông Bùi Đức Tài (916) 638 – 7378
2-Ông Nguyễn Ngọc Dũ (408) 238 – 6547 .Email: dutani@comcast.net
3- OÂng Nguyeãn Thanh Lieâm, (408)263-2539, Email:huechuong@yahoo.com
4-Ông Trần Minh Khiết (408) 205 – 6379 . Email: khietmtran@aol.com
5-Ông Duy Văn (408) 759 – 9339 .Email: duyvan2011@gmail.com
6-Ông Nguyễn Đăng Khích (408) 823 – 6044. Email: tn_ndk@yahoo.com
7-Ông Trần Văn Sung (408) 923 – 2961
8-Ông Trần Minh Quan (408) 714 – 8753 .Email:quantran1945@yahoo.com
9-Ông Nguyễn Thành Hưng (408) 779 – 4204.
Email: henrynguyen07@hotmail.com
10- Ông Trần Kim Đãnh (408) 362 – 0592
11- Ông Dương Văn Ngừa (408) 772 – 0989. Email: datthong2005@yahoo.com
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TIN  TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI HOA KYØ (NAM CALIFORNIA)

Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Hoa Kyø  (Nam CA) seõ toå chöùc Tieäc Taân Nieân Giaùp Ngoï 2014 & 
Phaùt haønh Ñaëc San Taây Ninh Queâ Toâi  2014 vaøo ngaøy 2 thaùng 3-2014 taïi nhaø haøng Palace 
Seafood Restaurant , soá 15583 Brookhurst St, Westminster, CA 92683.
Traân troïng thoâng baùo



                                                                                


