
 Như thường lệ mỗi năm, trong hai ngày 1 
và 2 tháng Mười 2016,  Liên Hội TQLCVN 
Úc Châu đã tổ chức Đại hội mừng kỷ niệm 
62 năm thành lập binh chủng (1/10/1954-
1/10/2016) và 44 năm chiến thắng Quảng Trị 
(16/9/1972-16/9/2016). Đại hội kỳ này do 
Hội TQLCVN- Victoria chịu trách nhiệm tổ 
chức tại thành phố Melblbourne, thủ phủ tiểu 
bang với sự tham dự của thành viên các Hội 
TQLCVN-NSW và Hội TQLCVN-Nam Úc.

Đặc biệt hơn các năm trước, năm nay đại 
hội LH/TQLCVN/UC có sự hiện diện của một 
số MX đến từ Hoa Kỳ. Đó là MX Nguyễn 
Văn Lộc (TĐQY-Michigan) nguyên Trưởng 
ban Tổ chức ĐH TQLCVN 2016 hồi tháng 
7/2016  cùng với các MX Bùi Thanh Liêm 
(TĐ8-Boston) và MX Phan Văn Đuông (TĐ5-

Nam California). Cả 2 anh cùng với MX Phạm 
Minh Tâm (TĐ4- Hội trưởng Hội TQLCVN-
Nam Úc) đều xuất thân khóa “An Lộc” 4/71 
SQTBTĐ. 

LH/TQLCVN/UC cũng hân hạnh được sự 
tham dự của một số thân hữu khác cũng thuộc 
khóa “An Lộc” 4/71 SQTBTĐ, đó là Mũ Nâu 
Nguyễn Đức Dũng (Seattle, USA) Mũ Nâu 
Trần Lê Anh (Việt Nam) và An Lộc Lê Huỳnh 
Hùng (Úc châu).   

Lễ Truy Điệu và mặc niệm các tử sĩ 
TQLCVN hy sinh vì tổ quốc được long trọng 
cử hành vào tối ngày 1/10/2016 với sự tham 
dự rất đông đảo của đồng bào và các thân hữu 
trong giới Cựu quân nhân QLCVN và Đồng 
minh tại tiểu bang Victoria. Sau đó là bữa tiệc 
nội bộ tiền Đại hội dành riêng cho thành viên 

62 năm thành lập binh chủng
và 44 năm chiến thắng Quảng Trị

Liên Hội TQLCVN Úc Châu, 
tổ chức tại Melbourne, ngày 1 và 2/10/2016
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Liên Hội cùng gia đình và các thân hữu  đặc 
biệt từ Hoa Kỳ đến.

Trưa hôm sau, ngày 2/10/206, Liên Hội đã 
tiến hành phiên họp thường niên để đúc kết 
thành quả sinh hoạt của nhiệm kỳ trước (2015-
2016), soạn thảo chương trình sinh hoạt  và bầu 
tân BCH cho nhiệm kỳ mới (2016-2017). Liên 
Hội Trưởng LH/TQLCVN/UC nhiệm kỳ 2015-
2016 là MX Quách Vũ Uối (Hội TQLCVN-
Victoria) đã bàn giao trách nhiệm cho tân Liên 
Hội Trưởng nhiệm kỳ 2016-2017 là MX Phạm 
Minh Tâm, HT/Hội TQLCVN-Nam Úc. Các 
tân Liên Hội Phó là MX Quách Vũ Uối (Hội 
TQLCVN-Victoria) và MX Nguyễn Văn Điện 
(Hội TQLCVN-NSW), Tổng thư ký là MX 
Trần Như Hùng (Hội TQLCVN-Victtoria).

Tối ngày 2/10/2016 là Dạ tiệc mừng sinh 
nhật thứ 62 của binh chủng và kỷ niệm lần thứ 

44 chiến thắng Quảng Trị. Tổng 
cộng gần 300 người gồm các thành 
viên LH và gia đình, cùng khách 
mời là các thân hữu cùng bạn bè 
trong giới CQN Việt Nam và Đồng 
minh Úc tham chiến tại Việt Nam 
trước kia.

Buổi dạ  tiệc kết thúc vào lúc quá 
nửa đêm, mọi người chia tay với lời 
hẹn tái ngộ vào tháng 10/2017 tại 
Đại hội kỷ niệm 63 năm thành lập 
binh chủng (1954-2017) và 45 năm 
chiến thắng Quảng Trị (1972-2017) 
do Hội TQLCVN Nam Úc nhận 

trách nhiệm tổ chức tại thành phố Adelaide, 
thủ phủ tiểu bang Nam Úc.

Thuỷ Quân Lục Chiến
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