
THÔNG BÁO SỐ 1 

ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BINH TOÀN CẦU 2023 

Kính gửi : 

          Quý Tướng lãnh 

          Quý Niên trưởng 

          Quý Phu nhân 

          Quý Kỵ binh và Gia đình 

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California được vinh dự tiếp tục tổ chức Đại Hội TGB QLVNCH 

2023 sau khi bị trì hoãn từ năm 2020 vì Đại Dịch Toàn Cầu Covid 19. Chúng tôi xin mạn 

phép thông báo sơ khởi đến quý vị vài chi tiết như sau: 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

  Ngày 24 tháng 6 năm 2023: Tiền Đại hội 

     9:00 sáng đến 11:00 sáng: Chào cờ và đặt vòng hoa tại Đài Chiến sĩ Việt Mỹ 

     11:10 đến 11:45 Đoàn xe sẽ đưa quý khách về nhà hàng (Ưu tiên cho khách phương 

xa) tại: 

     Diamond Seafood  Restaurant 3 

     6731 Westminster Blvd #122 

     Westminster CA 92683 

     12:00 đến 3:00 Thảo luận  những vấn đề của Tập thể Kỵ binh Hải ngoại, 

     Cơm trưa và văn nghệ giúp vui. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2023: Ngày Đại hội 

     11:00 A.M đến 03:00PM : Đại hội (Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau) cũng 

được tổ chức tại: 

     Diamond Seafood  Restaurant 3 

     6731 Westminster Blvd #122 



     Westminster CA 92683 

PHI TRƯỜNG: 

Los Angeles Int’l Airport LAX 

John Wayne Airport 

Long Beach Airport 

Để dễ dàng trong việc đưa đón, kính xin quý vị chọn Phi trường Long Beach hay  John 

Wayne. 

 Trong trường hợp đặc biệt , chúng tôi cũng sẵn sàng đưa đón quý vị ở LAX 

KHÁCH SẠN 

Chúng tôi đang điều đình với những khách san gần địa điểm đại hội để  có giá đặc biêt 

cho quý vị có nhu cầu. 

ĐẶC SAN 

Chúng tôi sẽ thực hiện một đặc san ghi lại kỷ niệm, gồm nhiều trang màu để vinh danh 

các tướng lãnh, những niên trưởng và kỵ binh với những trận chiến đã làm rạng danh 

binh chủng. 

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận giới thiệu các cơ sở thương mại của quý vị và gia đình với 

giá tượng trưng. 

Để slideshow và Đặc san được phong phú, kính mong quý vị giúp đở chúng tôi về bài vở 

và hình ảnh, càng sớm càng tốt, qua email: 

Dieunguyen2015@yahoo.com 

Và đồng thời C.C cho: 

Daihoithietgiap2023@gmail.com, để chắc chắn chúng tôi nhận được: 

VĂN NGHỆ 

Kính xin quý Niên trưởng, quý kỵ binh và gia đình ghi danh bài ca hay tiết mục trình diễn 

về địa chỉ email trên. 

QUÀ LƯU NIỆM 

Miễn phí. Sẽ thông báo sau. 
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LỆ PHÍ 

Tiền Đại Hội và Đại Hội 

$100.00 cho một người tham dự. 

Check hay money order xin gửi về (Xin ghi đúng như dưới đây): 

HOI AI HUU THIET GIAP NAM 

PO BOX 1035 

STANTON CA 90680 

Memo xin ghi DHTG2023 

Trong tinh thần Huynh đệ chi binh, chúng tôi xin đón nhận mọi sự khuyến khích, góp ý, 

giúp đở của quý Tướng lãnh, Quý Niên Trưởng, Quý Phu nhân, Quý Kỵ binh và Gia đình 

và kính mong sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia đông đủ của Gia đình Kỵ Binh chúng ta. 

Kính mong được tiếp đón quý vị và Gia đình tại Westminster Nam California. 

Trân trọng 

                                                          Thay mặt  Ban Tổ Chức Đại Hội 

 

                                                                       KB  Điểu Nguyễn 

 


