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NT Nguyễn Thành Trí, TLP/SĐ TQLC
quý NT trong Ban Cố Vấn & Giám Sát
quý thân hữu,
quý NT, chiến hữu MX tại hải ngoại, trong nước cùng gia đình,

Nhân ngày Sinh Nhật Binh Chủng 1 Tháng 10, kỷ niệm 67 năm thành lập
Binh Chủng TQLC và 49 năm Sư Đoàn TQLC cùng các đơn vị bạn tái chiếm Thị Xã và Cổ
Thành Đinh Công Tráng, BCH/THTQLCVN kính gửi lời chúc mừng Sinh Nhật Binh Chủng trong
tinh thần đoàn kết, thương yêu, và đùm bọc đến toàn thể quý vị và các bạn.
Chỉ trong thời gian hơn 20 năm, trong nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân, Binh Chủng chúng ta đã
lập được những chiến tích vang dội khắp 4 quân khu, đặc biệt trong những chiến dịch lớn
như ổn định tình hình chính trị tại miền Trung 1966, Mậu Thân 1968, Kampuchia 1970, Hạ
Lào 1971, và mùa Hè 1972. Binh chủng TQLC đã là một trong những trụ cột chính của
QLVNCH. Chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ danh dự Binh Chủng và niềm hãnh diện là
các Cọp Biển mà hàng chục ngàn chiến hữu Mũ Xanh đã hy sinh mạng sống, máu xương
hoặc một phần thân thể để tạo dựng nên.
Tinh thần đoàn kết TQLC hiện nay đã được thể hiện sinh động qua chương trình yểm trợ
TPB, QP tại quê nhà.
Đại dịch Covid 19 tuy đã có chiều hướng thuyên giảm rất khả quan, nhưng vì quan tâm đến
sức khỏe của đa số các NT, MX đã lớn tuổi nên chúng ta chưa thể tổ chức những buổi hội
họp đông người trong lúc này. Tuy nhiên, BCH/TH ước mong chúng ta sẽ có thể tổ chức Đại
Hội TQLC vào năm 2022 khi mọi người được tiêm chủng mũi vaccine thứ ba.
Thường lệ, vào giữa năm BCH/TH có phần báo cáo tài chánh trong ĐSST, nhưng năm nay vì
điều kiện đặc biệt nên việc ấn hành ĐSST 2021 không thể thực hiện được. Do đó, BCH/TH
xin thông báo tình hình tài chánh tính đến ngày 30/9/2021 gồm các mục sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Danh sách MX yểm trợ TPB
Danh sách Thân Hữu yểm trợ TPB
Danh sách Gia Đình yểm trợ TPB
Số tiền yểm trợ TPB TQLC tính đến 30 Sep 2021
Danh sách yểm trợ ĐSST
Danh sách yểm trợ đặc biệt Covid 19 (YTĐBC 19)
Danh sách TPB & QP nhận quà đặc biệt vào tháng 1/2021 của hai cháu Lê Quyên &
Nguyễn Nhân (con gái và con rể của anh chị NT Lê Văn Đỗ)
8. Báo cáo chi phí (Vòng Hoa, Phúng điếu, YT lần đầu, YT bổ túc)

Danh sách TPB & QP nhận quà Tết 2021 và báo cáo tài chánh tính đến ngày 31/12/2020 đã
được phổ biến trong Bản Tin TH Số 11 được phát hành trước Tết Tân Sửu 2021.
(Nếu có thắc mắc gì liên quan đến các danh sách nêu trên xin vui lòng liên lạc với BCH/TH).
TM/BCH/THTQLCVN
MX Lê Quang Liễn,THT
MX Võ Phước Tiêm , Thủ Quỹ

