
 

 

 

 

 

 

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 

THÔNG BÁO 

V/V THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP THƯƠNG CẢNH BINH VÀ 
QUẢ PHỤ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA 

Kính gởi: - Quý Vị Niên Trưởng Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng 
Chấp Hành Tổng Hội CSQG, 

                 - Quý Vị Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng CSQG, Hội Cựu SVSQ Học Viện 
CSQG Bắc CA, Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 3 HV/CSQG và Quý Vị 
Đại Diện Tổng Hội CSQG tại các địa phương, 

                - Quý Vị Đại Diện Các Khóa HV/CSQG, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu 
và Đồng Môn Học Viện CSQG. 

Kính thưa Quý Vị, 

Để đền đáp món nợ ân tình của Ngành CSQG đối với những gia đình Chiến Sĩ CSQG 
đã hy sinh vì công vụ, bị thương tật trước năm 1975 và những Chiến Sĩ CSQG đã anh 
dũng tuẫn tiết, bị cộng sản hành quyết, bị mất tích trong các cuộc di tản và đã ngã gục 
trong các lao tù cộng sản, Tổng Hội CSQG Nhiệm Kỳ 2022-2025 thiết tha đề ra và 
quyết tâm thực hiện Chương Trình Trợ Giúp Thương Cảnh Binh và Quả Phụ 
CSQG/VNCH. Mục đích của chương trình này là nhằm vận động Đại Gia Đình 
CSQG/VNCH Hải Ngoại trong cùng nỗ lực thực hiện những công tác sau đây 



A- Giai Đoạn 1: 3 tháng (từ ngày 1 tháng 7 đến cuối tháng 9 năm 2022): Kêu gọi mọi 
người trong Ngành cung cấp tin tức về các thành phần Chiến Sĩ CSQG: 

A1- đã hy sinh vì công vụ hay bị thương tật trong khi thi hành nhiệm vụ trước 1975 
A2- đã bị mất tích trong các cuộc di tản trong thời điểm tháng 3 và 4 năm 1975 
A3- đã anh dũng tuẫn tiết, bị cộng sản hành quyết và chết trong các lao tù cộng sản. 

Những tin tức về các thành phần trên cần được cung cấp cho Tổng Hội gồm có: Họ 
và tên, năm sinh, cấp bậc, chức vụ, nhiệm sở sau cùng, thời gian hy sinh vì công 
vụ, bị thương tật, bị mất tích, đã anh dũng tuẫn tiết, bị cộng sản hành quyết và chết 
trong các lao tù cộng sản cùng họ và tên, địa chỉ cư ngụ hiện tại cùng số điện thoại 
để liên lạc với vợ, chồng, con của họ. 

Tổng Hội CSQG sẽ mở hồ sơ cho từng thành phần trên sau khi đã nhận được tin 
tức cung cấp. 

B- Giai Đoạn 2:  3 tháng (từ ngày 1 tháng 10 đến cuối tháng 12 năm 2022): Phối kiểm 
và xác nhận từng hồ sơ đã được thiết lập trong Giai Đoạn 1. 

C- Giai Đoạn 3:  3 tháng (từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến cuối tháng 3 năm 2023):  

C1-Thành lập Ủy Ban xem xét quyết định từng hồ sơ và thông báo chính thức các 
thành phần được trợ giúp với đầy đủ địa chỉ và số điện thoại liên lạc đã được ghi 
nhận trong Giai Đoạn 2. 

C2-Vận động quyên góp tài chánh trong nội bộ CSQG để chuẩn bị gởi quà cho các 
thành phần đã được duyệt xét hồ sơ. 

C3-Thực hiện công tác gởi quà cho những gia đình CSQG ở quốc nội và trao tặng 
quà cho những gia đình CSQG ở hải ngoại được định cư theo diện HO vì có thân 
nhân chết trong các lao tù cộng sản. 

C4-Tường trình kết quả thực hiện. 

Kính thưa Quý Vị, 

Để có thể thực hiện được công tác ân nghĩa này, ngoài sự đóng góp, tích cực yểm trợ 
của quý NT, Chiến Hữu và quý Cựu SVSQ Học Viện CSQG và sự hợp lực của các 
Chiến Hữu trách nhiệm trong HĐQT và HĐCH, Tổng Hội cũng đã quyết định ủy giao 
Tổng Hội Phó Đặc Trách Hậu Duệ: BS Trần Quan Khải và các Phụ Tá Đặc Trách Xã 
Hội, cựu học sinh Trường Trung Thu CSQG: KS Nguyễn Văn Khôi, TS Phạm Huy 
Thạnh và Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung đảm trách công tác hệ thống hóa các tin tức đã 
thu nhận được trong từng giai đoạn về các thành phần đã được đề cập. 



Chi tiết về phần vụ đảm trách của mỗi người, HĐCH sẽ qui định bằng một văn thư 
riêng biệt và sẽ phổ biến sau. Tuy nhiên, điều cần thiết và quan trọng nhất vẫn là sự 
góp sức chí tình của Đại Gia Đình CSQG chúng ta trong cùng nỗ lực tìm kiếm, hỏi han 
và cung cấp các dữ kiện tin tức liên quan về các đối tượng đã được liệt kê trong Giai 
Đoạn 1. 

Ngoài ra, cũng nhằm có thêm tin tức về một số rất ít Thương Cảnh Binh và Quả Phụ 
CSQG VNCH đang được Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH trợ 
giúp, Tổng Hội CSQG sẽ liên lạc với Hội HO để xin cung cấp danh sách hai thành phần 
này để chúng ta có tài liệu đối chiếu với danh sách mà chúng ta sẽ thiết lập sau này hầu 
có quyết định thích hợp về việc xếp thứ tự ưu tiên trong việc gởi quà (tiền) sau khi 
chúng ta đã vận động quyên góp và có ngân quỹ để thực hiện kế hoạch. 

Kính thưa Quý Vị, 

 “Vạn sự khởi đầu nan” vì đây là chương trình lần đầu tiên được đề xướng trong hoạt 
động của Tổng Hội CSQG nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện được 
vì đây là món nợ ân tình của những người CSQG may mắn được sống còn đối với 
những Chiến Sĩ CSQG đã hy sinh và đối với gia đình họ. 

Rất mong ước được Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Cựu SVSQ Học Viện 
CSQG và Gia Đình hỗ trợ, tiếp tay và đóng góp ý kiến xây dựng để chúng ta cùng hoàn 
thành kế hoạch, xin cám ơn. 

Trân trọng, 

California ngày 01 tháng 7 năm 2022 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     TM. HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH 
TỔNG HỘI CSQG      TỔNG HỘI CSQG 

                  

 

 

    Trần Quan An                                        Thái Văn Hòa 


