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1. Giới thiệu 
 
Qua Taberd.org, các bạn học cũ tìm lại nhau, và đã có rất nhiều bạn muốn biết 
thông tin về các Sư Huynh và Thầy Cô. Nhưng sau hơn 30 năm với các biến động và 
thay đổi của đất nước, chi tiết về các Sư Huynh và Thầy Cô có được rất ít 
 
Từ đó, Taberd.org đưa ra dự án “Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô” (Dự Án) 
nhằm mục đích: 
 

• Tìm kiếm và liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô đã dạy tại trường. Sau đó 
chúng ta có thể biểu hiện sự nhớ ơn đến các Sư Huynh và Thầy Cô bằng 
những hành động cụ thể như thăm viếng, giúp đỡ, v.v. Đến nay, những việc 
này có thể đã trễ nhưng chúng ta hãy cứ làm những gì có thể còn làm được 

 
• Ngày Lasan Hội Ngộ 8 tháng 8, 2010 đã gần đến. Đây sẽ là dịp để gặp gỡ và 

vinh danh tất cả Sư Huynh và Thầy Cô đã dạy dỗ chúng ta. Taberd.org sẽ đại 
diện cho các bạn mời tất cả Thầy Cô đã liên lạc được tham dự ngày Hôi ngộ 
năm nay. 

 
Dự Án đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2010 trong điều kiện: 

 
• Không chủ động được về ngân sách 
• Không biết trước được số Sư Huynh và Thầy Cô có thể liên lạc được 
• Thời gian tương đối ngắn, chaỉ có hơn hai tháng là đến ngày Lasan Hội Ngộ 

2010 
 
Kết quả của dự án này có thể sẽ rất thấp vì thời gian đã trôi qua quá lâu nhưng với 
sự ủng hộ của các bạn cựu học sinh Taberd, dự án được thực hiện trong tinh thần 
làm hết những gì có thể làm được để nhớ đến công lao của các Sư Huynh và Thầy 
Cô. 
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2. Kết Quả đạt được 
 
Dự Án chỉ kéo dài không đầy ba tháng và đã hoàn tất với kết quả cao hơn ước tính 
ban đầu của nhóm điều hành. Dưới đây là chi tiết về các việc Dự Án đã làm được: 
 
2.1 Tìm kiếm và liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô 
 
Với bản danh sách các Sư Huynh Thầy Cô đã thu thập được, các bạn đã tìm kiếm 
qua mạng, điện thoại và đi đến hàng trăm địa chỉ. Sau khi xác nhận và liên lạc được 
với các Thầy Cô, các bạn trong nhóm tìm kiếm đã đến thăm hỏi các Thầy Cô.  
 
Kết quả việc tìm và liên lạc với Thầy Cô (tính đến ngày 20-8-2010):  
 

• Đã liên lạc được:  86 SH và Thầy Cô (kể cả các SH và Thầy Cô đang ở nước 
ngoài) 

• Thông tin chưa rõ:  39 SH và Thầy Cô 
• Không có kết quả tại địa chỉ cũ:  61 Thầy Cô 
• Đã qua đời: 65 SH và Thầy Cô 

 
Danh sách và chi tiết về các Sư Huynh và Thầy Cô sẽ được cập nhật thường xuyên 
tại trang mạng: Danh sách các Sư Huynh và Thầy Cô 
 
 
2.2 Mời và tổ chức cho các Thầy Cô tham gia ngày Lasan Hội Ngộ 2010 
 
Dự Án đã đưa thư mời tham dự ngày Lasan Hội Ngộ 2010 đến các Thầy Cô, với mục 
đích tổ chức cho các Thầy Cô một ngày họp mặt thân mật và tràn đầy tình cảm với 
các học trò cũ và các đồng nghiệp xưa. Sau 35 năm mất liên lạc và sau nhiều biến 
động, thay đổi của đất nước, đây quả là một điều không dễ thực hiện! Đa số các 
Thầy Cô đã nhận lời, trừ một số Thầy Cô không tham dự được vì tuổi cao sức yếu. 
 
Trong ngày Hội Ngộ, các Thầy Cô đã được đón tiếp tại trường Taberd. Thầy Cô và 
học trò cũ đã gặp lại nhau trong sân trường xưa, nhắc lại những chuyện cũ và cùng 
nhau chụp những tấm hình lưu niệm. Sau đó các bạn đã đưa Thầy Cô đến dự ngày 
Hội Ngộ tại Lasan Mai Thôn. 
 
Các bạn đã chăm sóc chu đáo cho Thầy Cô trong suốt ngày Hội Ngộ. Chúng ta có 
thể tự hào là các bạn đã đem lại cho Thầy Cô niềm vui và chứng tỏ tình nghĩa Thầy 
trò vẫn còn rất đậm đà trong cựu học sinh Taberd chúng ta. 
 
Các Thầy Cô đã ghi lại cảm tưởng về việc tổ chức ngày Hội Ngộ tại trang mạng: 
Cảm tưởng về ngày Hội Ngộ 

http://taberd.org/tc/tc_res.html
http://taberd.org/vn/tc/dac_san.html
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2.3 Phát hành đặc san “Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô” 
 
Việc biên soạn và phát hành đặc san không nằm trong kế hoạch ban đầu của Dự 
Án. Trong khi bàn luận về quà tặng cho Thầy Cô, vì điều kiện ngân sách trong thời 
gian đó có phần hạn chế nên nhóm điều hành đã đưa ra ý kiến kêu gọi các bạn 
đóng góp các bài viết với chủ đề “Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô” để biên soạn 
lại thành một cuốn đặc san tặng Thầy Cô trong ngày Hội Ngộ. 
 
Đặc san đã được thực hiện chỉ trong 2 tuần lễ nhưng về nội dung và hình thức đã 
được Thầy Cô và các bạn khen ngợi. Thành công này nhờ vào sự đóng góp bài viết 
của các bạn cựu học sinh Taberd từ khắp nơi và phần tham gia đặc biệt của gia 
đình một số bạn trong việc hiệu đính và biên tập. 
 
Qua các ý kiến và cảm tưởng của Thầy Cô về các bài viết trong đặc san, chúng tôi 
nhận thấy là các Thầy Cô rất vui và cảm động trước những cảm xúc và tâm tình của 
chúng ta đối với cho Thầy Cô. 

 
 
 
3. Báo cáo tài chánh 
 
Dự Án đã cố gắng rất nhiều trong việc hạn chế các chi phí để có thể đạt được kết 
quả tốt nhất theo ngân sách có được. Ngoài ra phải kể đến một số bạn đã không 
nhận lại các chi phí đã bỏ ra khi tham gia vào Dự Án. 
 
 

Thu:   26.476.000 DVN 
Chi:   26.500.000 DVN 
Tồn quỹ:      - 24,000 DVN  

 
 
(xin xem phần Phụ lục về chi tiết các khoản chi thu) 
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4. Cám ơn  
 
Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã đóng góp công sức và tài chánh cho Dự Án. Dự 
Án này không thể thực hiện được nếu không có sự sự đóng góp và tham gia của 
các bạn. Các bạn đã đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau không thể liệt kê ra 
hết, nhóm điều hành xin cám ơn tất cả các bạn, nhất là đối với hai bạn Lý Minh Sơn 
và Nguyễn Quân đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian cho Dự Án mặc dù vẫn phải 
lo toan cho cuộc sống hàng ngày. 
 
 
4.1 Tham gia tìm kiếm, liên lạc và mời Thầy Cô 
 
Đây là công việc quan trọng và khó khăn nhất vì sau bao nhiêu năm chúng ta đã 
không có liên lạc gì với các Thầy Cô. Các bạn đã tiến hành việc tìm kiếm một cách 
kiên nhẫn và tận tình. Các bạn đã vận dụng tất cả phương tiện như Internet, danh 
bạ điên thoại, hỏi thăm, v.v. để có được kết quả mong muốn. Phần lớn công việc đã 
được các bạn sau thực hiện: 
 

• Lý Minh Sơn 
• Nguyễn Quân 
• Võ Long Hải (trong giai đoạn đầu) 

 
 
4.2 Đóng góp tài chánh (xem chi tiết trong phần Phụ lục) 
 
Dự án đã nhận được sự đóng góp về tài chánh của các bạn sau: 

 
• Đặng Hồng Nhựt 
• Đỗ Bá Cảnh 
• Dương Quang Khải 
• Hà Gia Hòa 
• Hoàng Vĩnh Chúc 
• Lê Việt Quang 
• Lý Văn Quới 
• Nguyễn Kiến Phong 
• Nguyễn Quốc Huy 
• Nguyễn Thái Sơn 
• Nguyễn Văn Em 
• Phạm Đình Nguyên 
• Tăng Kiên 
• Vũ Đình Phùng 
• và một số bạn ẩn danh khác 
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4.3 Đón tiếp Thầy Cô trong ngày Hội Ngộ 
 
Trong ngày Hội Ngộ, Dự Án đã tiết kiệm được một số chi phí đáng kể nhờ  các bạn 
sau đã đóng góp phương tiện đưa đón Thầy Cô (xe 7-8 chỗ): 
 

• Chu Mạnh Tuyến 
• Đỗ Bá Cảnh 
• Lý Văn Quới 
• Phạm Đình Nguyên 
• Vũ Quốc Thắng 

 
Hai bạn Nguyễn Quân và La Thu Chinh đã có mặt rất sớm tại Lasan Mai Thôn để 
đón tiếp các Thầy Cô. 
 
Ngoài ra còn một số bạn khác cũng đã đưa đón các Thầy Cô từ nhà đến trường 
Taberd: 
 

• Lê Đình Dũng  
• Nguyễn Trịnh Lương 
• Nguyễn Hữu Đức 
• Anh Thạch (Taberd 74)  

 
 
4.4 Các đóng góp khác 
 
Dưới đây là sự tham gia và đóng góp khác của các bạn 
 

• Lê Đình Dũng: chuẩn bị phần ăn sáng cho Thầy Cô và các bạn. 
• Đỗ Bá Cảnh: chuẩn bị hoa tươi tặng Thầy Cô. 
• Phạm Đình Nguyên: chuẩn bị nước giải khát cho Thầy Cô và các bạn. 
• Nguyễn Hữu Tường: hoa cài áo cho các Thầy Cô. 
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5. Đặc san 
 
Trong quá trình thực hiện Dự Án, nhóm điều hành đã kêu gọi các bạn đóng góp bài 
viết về chủ đề “Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô” như là món quà tinh thần gởi về 
Thầy Cô. 
 
Đặc san đã là một thành công lớn của Dự Án. Thầy Cô và các bạn đã có nhiều lời 
khen ngợi về nội dung và hình thức của đặc san này. Các bài viết từ đặc san đã nói 
lên được sự nhớ ơn và kính mến của chúng ta đối với các Sư Huynh và Thầy Cô. 
 
Đặc san đã được hình thành từ bài viết của các bạn: 
 

• Đặng Sĩ Bình 
• Lê Việt Quang 
• Lê Xuân Việt 
• Lưu Ngọc Quan 
• Lý Minh Sơn 
• Nghiêm Quốc Việt 
• Nguyễn Hồng Phúc 
• Nguyễn Hữu Đức 
• Nguyễn Ngô Hùng 
• Nguyễn Quân 
• Nguyễn Thái Sơn 
• Nguyễn Văn Em 
• Phạm Đình Nguyên 
• Phan Minh Tiến 
• Trương Thanh Liêm 
• Võ Long Hải 
• Vũ Văn Chính 

 
Ngoài ra đặc san còn được sự tham gia biên tập, hiệu đính và in ấn của: 
 

• Chị Dung, vợ anh Nguyễn Văn Em 
• Chị Ngọc Hân, vợ anh Lê Việt Quang 
• Cô Lê Thị Hạnh, gia đình anh Lê Việt Quang 

 
Nhóm biên tập cũng xin cám các góp ý và nhận xét của hai bạn Nguyễn Hữu Đức 
và Lý Văn Qưới trong việc biên tập đặc san. 
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6. Nhận xét và đánh giá 
 
 
Dưới đây là các nhận xét và đánh giá của nhóm điều hành trong việc tổ chức và 
thực hiện của Dự Án: 
 
 
6.1 Các việc thành công  
 
Hai mục đích chính của Dự Án đều đạt được 
 

• Số Thầy Cô liên lạc được cao hơn nhiều so với ước đoán ban đầu. 
• Tổ chức được một ngày họp mặt các Sư Huynh và Thầy Cô đầy tình cảm. 

 
 
6.2 Các việc có thể làm tốt hơn 
 

• Thông báo rộng rãi hơn: Dự Án đã không được phổ biến rộng rãi như ý 
muốn vì nhóm điều hành chỉ có thể làm trong khả năng hiện có, thiếu sự 
quan tâm của các bạn ngoài nhóm. 

• Bị động về mặt tổ chức: do điều kiện khách quan các bạn bận rộn với cuộc 
sống nên sự tham gia có phần hạn chế. Việc tổ chức và phân công hoàn 
toàn lệ thuộc vào sự tham gia của các bạn. 

• Dự Án tuy ngắn ngày (khoảng 3 tháng) nhưng phần lớn các công tác cần 
thực hiện lại nằm trong 1-2 tuần lễ cuối cùng nên việc thực hiện đã có 
những thiếu sót không tránh được. 

• Số bạn tham dự ngày Hội Ngộ còn thấp do nhiều lý do khác nhau, một trong 
những lý do là ngày Lasan Hội Ngộ không được sự ủng hộ của một số bạn. 
Chúng tôi mong rằng Ban Tổ Chức ngày Lasan Hội Ngộ tích cực hơn trong 
việc kêu gọi sự tham gia của các cựu hoc sinh Lasan. 

 
 
6.3 Những điều bất ngờ 
 

• Sự đóng góp rộng rãi của các bạn: ngân sách của Dự Án đã đạt được cao 
hơn kế hoạch ban đầu, giúp cho việc tặng quà cho các Thầy Cô dễ dàng 
hơn. 

• Sự hợp tác từ các nhóm cựu học sinh khác promo: Dự Án đã được sự tham 
gia tích của các bạn từ các promo khác nhau, dù không quen nhau từ trước 
nhưng đã cùng nhau thực hiện các công tác của Dự Án trong tinh thần hợp 
tác vì mục đích chung. 
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• Chi phí thấp hơn kế hoạch: các bạn tại Việt Nam đã đóng góp nhiều phương 
tiên đưa đón Thầy Cô nên đã tiết kiệm rất nhiều và dành thêm cho việc tặng 
quà Thầy Cô. 

• Sự thành công bất ngờ của đặc san: các món quà tinh thần đến Thầy Cô 
cũng cần thiết và quan trọng không kém. 

 
 
6.4 Kinh nghiệm rút ra được 
 

• Một hoạt động với mục đích rõ ràng thì sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình từ các 
bạn. 

• Cần vững chí và kiên tâm để giải quyết các khó khăn trong việc thực hiện 
các mục đích đề ra. 

• Các bạn khác promo vẫn có thể hợp tác nhau trong các công tác liên quan 
đến trường cũ. 

 
 
 
 
7. Tiếp nối 
 
Dự Án tuy chính thức kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn những điều cần tiếp tục 
như giữ mối liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô đã liên lạc lại được và tiếp tục 
việc tìm liên lạc với các Thầy Cô chưa có chi tiết. 
 
Ngoài ra, chúng ta cũng cần tiếp tục thể hiện sự nhớ ơn Thầy Cô một cách cụ thể 
qua việc thăm viếng và tặng quà Thầy Cô trong các dịp lể Tết và ngày Thầy Cô. 
 
Mong các bạn cùng tham gia với chúng tôi trong các dự án khác trong tương lai. 
 
 
20 tháng 8 năm 2010 

Taberd.org 
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Phụ lục 
 
Đóng góp tài chánh 
 

  

230 AUD 
100 CAD 

15.480.000 DVN 
350 USD 

26.476.000 DVN 

Một cựu HS Taberd Australia 30 AUD 486.000 

Đặng Hồng Nhựt Australia 200 AUD 3,240,000 

Nguyễn Văn Em Canada 50 CAD 810.000 

Vũ Đình Phùng Canada 50 CAD 810.000 

Đỗ Bá Cảnh Việt Nam 2.000.000 DVN 2.000.000 

Phạm Đình Nguyên Việt Nam 1.000.000 DVN 1.000.000 

Nguyễn Kiến Phong Việt Nam 1.000.000 DVN 1.000.000 

Tăng Kiên Canada 2.000.000 DVN 2.000.000 

Lê Việt Quang Australia 3.000.000 DVN 3.000.000 

Một cựu HS Taberd Việt Nam 300.000 DVN 300.000 

Một cựu HS Taberd Việt Nam 200.000 DVN 200.000 

Một cựu HS Taberd Việt Nam 3.000.000 DVN 3.000.000 

Hoàng Vĩnh Chúc Việt Nam 500.000 DVN 500.000 

Một cựu HS Taberd Việt Nam 980.000 DVN 980.000 

Lý Văn Quới Việt Nam 500.000 DVN 500.000 

Một cựu HS Taberd Canada 50 USD 950.000 

Dương Quang Khải USA 100 USD 1.900.000 

Nguyễn Thái Sơn USA 100 USD 1.900.000 

Nguyễn Quốc Huy Thailand 50 USD 950.000 

Hà Gia Hòa USA 50 USD 950.000 
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Chi phí 
 
Chi tiết về chi phí trong quá trình thực hiện dự án: 
  

Tổng số chi 26,500,000 

Chi phí công tác tìm và liên lạc với các Thầy Cô 1.000.000 

Đăng ký Thầy Cô tham dự (26 người) 5.200.000 

Đăng ký các bạn tham dự (18 bạn) 3.600.000 

Họp ban Liên Lạc    200.000 

Họp các bạn chuẩn bị công tác 350.000 

Phần ăn sáng các Thầy Cô và các bạn 1.000.000 

Hoa tặng Thầy Cô 900.000 

Taxi đưa đón Thầy Cô 500.000 

Bồi dưỡng tài xế xe đưa đón Thầy Cô 300.000 

Chụp hình trong ngày Hội Ngộ 500.000 

Bánh ngọt, nước suối ngày Hội Ngộ 600.000 

Họp tổng kết 150.000 

Quà tặng Thầy Cô (bao thư 29 người) 8.700.000 

In và đóng bìa đặc san (100 cuốn) 2.500.000 

In ảnh tặng Thầy Cô và các bạn  1.000.000 

 
 
 
Các Thầy Cô tham dự 
 

1. Cô Cao Thị Tuyết 
2. Cô Đoàn Thị Mỹ Huệ 
3. Cô Lê Thị Như 
4. Cô Lưu Thị Diệu Liên 
5. Cô Lưu Thị Diệu Minh 
6. Cô Nguyễn Kim Thạch 
7. Cô Nguyễn Thị Lệ Mỹ 
8. Cô Trần Mai Nguyệt 
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9. Cô Trần Thị Thanh 
10. Cô Trương Thị Nhạn Tình 
11. Thầy Cao Huy Tấn 
12. Thầy Đan Khắc Doãn 
13. Thầy Đặng Thần Miễn 
14. Thầy Đỗ Nguyên Luân 
15. Thầy Hoàng Trọng Hùng 
16. Thầy Hoàng Tùy 
17. Thầy Mã Tấn Bửu 
18. Thầy Martial Lê Văn Trí 
19. Thầy Nguyễn Khắc Đoàn 
20. Thầy Nguyễn Kim Tiếng 
21. Thầy Nguyễn Ngọc Xương 
22. Thầy Nguyễn Văn Nhàn 
23. Thầy Roland Anh 
24. Thầy Trần Văn Hồng 
25. Thầy Võ Văn Mậu 
26. Thầy Vương Quang Trí 

 
 
 
Các bạn tham dự 
 

1. Chu Mạnh Tuyến 
2. Đỗ Bá Cảnh 
3. Lý Văn Quới 
4. Lê Đình Dũng 
5. Lâm Quốc Tiến 
6. Lý Minh Sơn 
7. La Thu Chinh 
8. Nguyễn Quân 
9. Nguyễn Trịnh Lương 
10. Nguyễn Hửu Đức 
11. Nguyễn Kiến Phong 
12. Nguyễn Hữu Tường 
13. Nguyễn Kim Giao 
14. Phạm Đình Nguyên 
15. Trần Văn Vụ 
16. Trần Nam Hòa 
17. Vũ Văn Chính 
18. Vũ Quốc Thắng 

 


