
                                                                                 
 
 
 
 
 
 

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 
PO. Box 362057, Milpitas, CA 95036 

Điện thoại: 714-642-3553. Email: anquantran@socal.rr.com 
Điện thoại: 408-771-5146. Email: thaivanhoa05@yahoo.com 
San Jose ngày 23 tháng 6 năm 2022.            Số: 01/ TH.CSQG 

                        
Kính gởi: - Các Hội và Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia 

- Các Đại Diện Tổng Hội. 
- Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu 

 
Đồng kính gởi: Hội Đồng Cố Vấn – Hội Đồng Quản Trị - Hội Đồng Chấp Hành. 
        Trích yếu: v/v Phát hành Đặc San Phượng Hoàng Xuân Quý Mão 2023. 
 
Kính thưa Quý Vị, 
Đặc San Phượng Hoàng được phát hành hằng năm vào dịp Xuân đã bị gián đoạn 
trong năm 2020 và 2021 vì lý do Covid-19. 
Để ĐS Phượng Hoàng, tiếng nói của Đại Gia Đình CSQG được phát hành trong dịp 
Xuân Quý Mão năm 2023, Tân Hội Đồng Chấp Hành chúng tôi đang chuẩn bị một 
số công việc liên quan cần thiết. 
Xin Quý Liên Hội, các Hội CSQG vui lòng: 
1) Phổ biến rộng rãi đến tất cả các Chiến Hữu để đóng góp bài vở cho Đặc San.  
Bài được viết dưới mọi đề tài và mọi thể loại: văn, thơ, nhạc, ký sự .v.v. .  Xin đặc 
biệt chú trọng những đề tài viết về Lực Lượng và con người CSQG trong những 
tháng năm dài phục vụ cho đất nước nói chung và Ngành CSQG nói riêng, những 
đoạn đời khổ nhục trong các lao tù cộng sản và những phân ly mất mát của gia đình 
sau khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam VN, cùng những vươn lên trong cuộc sống 
tại hải ngoại, đặc biệt là sự thành đạt của con cháu từ ngày được định cư đến nay. 
 
Ban Biên Tập ĐS dự định thực hiện Trang Hậu Duệ CSQG VNCH để giới thiệu 
những tinh hoa hậu duệ của Đại Gia Đình CSQG VNCH nhằm vinh danh sự thành 



công của con cháu CSQG đã thành đạt ở xứ người và làm sợi dây nối kết thành phần 
này để xây dựng tổ chức Hậu Duệ CSQG/VNCH nhằm giúp đỡ Tổng Hội CSQG và 
các Hội CSQG địa phương tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động trong cùng tiêu 
hướng và mục đích mà Tổng Hội đã đề ra. Do vậy, xin Quý Chiến Hữu và Gia Đình 
vui lòng khuyến khích con, cháu mình mạnh dạn tham gia và cung cấp các dữ liệu 
cá nhân cần thiết để giúp chúng tôi có thể thực hiện trang đặc biệt này. 
Chúng tôi cũng thực hiện Trang Tri Ân Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu đóng 
góp giúp đỡ thành phần Thương Cảnh Binh và Quả Phụ CSQG VNCH & Ủng Hộ 
ĐS Phượng Hoàng nhằm vận động sự chung lòng, góp sức của Đại Gia Đình CSQG 
trong công tác đền ơn, đáp nghĩa này. 
2) Cung cấp bài vở, tin tức và hình ảnh sinh hoạt, thành phần Ban Chấp Hành, mẫu 
quảng cáo của Liên Hội, các Hội CSQG và nhu cầu ĐS của mỗi đơn vị để giúp Tổng 
Hộị nắm được tổng số lượng cần in ấn và thời gian cần nhận ĐS Phượng Hoàng để 
phân biếu trong dịp tổ chức Tất Niên hay Tân Niên của mỗi Hội. 
3) Bài vở, xin gởi dưới dạng Microsoft World và gởi về địa chỉ email: 

anquantran@socal.rr.com 
thaivanhoa05@yahoo.com 
phanthanhchau1005@gmail.com 
jimmythaonguyen@yahoo.com 
duyvan2011@gmail.com 

Những bài được đánh máy hoặc viết tay, xin gởi về địa chỉ: 
David Thai, PO. Box 362057, Milpitas, CA 95036 

4) Thời hạn để gởi bài viết về Tổng Hội: 
từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 đến cuối tháng 10 năm 2022. 

Riêng về thành phần Ban Biên Tập ĐS Phượng Hoàng, chúng tôi sẽ thông báo sau. 
Mong được sự hỗ trợ, hợp tác của quý Niên Trưởng, cùng quý Chiến Hữu khắp nơi 
để giúp Tổng Hội thực hiện được ĐS Phượng Hoàng Xuân Quý Mão năm 2023. 
             
Trân trọng. 
TM.Hội Đồng Chấp Hành Tổng Hội CSQG 
     

 
 
Thái Văn Hòa                                                                 
 


