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Tin Ngắn & Hình ảnh Buổi Trình Bày 

Dự Án Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa 

Hải Ngoại /Quân Cán Chính VNCH 

 

 Ngày Thứ Bảy 8 tháng 11, 2014 vừa qua, để trình bày với 

đồng bào trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản 

khắp nơi về dự án xây dựng "Nghĩa Trang Biên Hòa Hải 

Ngoại", Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh, tức nam ca sĩ Trung Chỉnh, 

Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính 

Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại đã đến Toronto, Canada và 

trình bày thật tốt đẹp dự án xây dựng Nghĩa Trang này. 

Qua các câu hỏi và đề nghị của đồng bào sau phần BS 

Chỉnh trình bày và chiếu slideshow, chúng ta thấy được 

sự quan tâm ủng hộ, tinh thần yêu thương đoàn kết cũng 

như tấm lòng của mọi người với các Quân Cán Chính 

Việt Nam Cộng Hòa. 

Dù đang có nhiều thuận lợi, nhưng dự án xây dựng thật to 

lớn và rất cần sự ủng hộ của đồng bào khắp nơi.  

 Sau dịp ca sĩ Trung Chỉnh ghé thăm và làm quen với các 

hội đoàn, đồng bào Toronto và các vùng phụ cận lần này, 

Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang rất mong quý đồng 

hương tiếp tay để có thể tổ chức một buổi gây quỹ trong 

năm tới.  

 Trong phần văn nghệ phụ diễn, ngoài các bài hát của ca sĩ 

Trung Chỉnh hát tặng các đồng hương, nhóm văn nghệ của ca 

nhạc sĩ Phan Ni Tấn và thân hữu cũng đã trình bày các bài 

hát rất hay, đặc biệt có sự đóng góp của giới trẻ trong việc giới 

thiệu chương trình văn nghệ. 

 Ước mong mọi người cũng nỗ lực để dự án ý nghĩa về văn 

hóa và lịch sử này có thể thực hiện được để lưu lại cho các 

thế hệ mai sau. 

 Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin được tiếp tục gởi tới anh 
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Nguyễn Nguyên (905) 820-2376 và anh Nguyễn Văn Phép 

(647) 274-9282, để được chuyển tới Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa 

Trang Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. 

 

C/o: Uỷ ban  Xây dựng Nghĩa Trang Biên Hoà 

Hải Ngoại / Quân Cán Chính VNCH  

9882 Bolsa Ave. 

Westminster, CA. 92683 - USA 

Phone: 714- 418-9790  

              714- 553-2472  

Website: www.nghiatrangbienhoa.org     

Email: nghiatrangbienhoa@yahoo.com 

Chủ tịch: BS Huỳnh văn Chỉnh 

                    kimchinh2003@yahoo.com 

Tổng thư Ký: Ô. Phạm văn Hiền 

                     hien225@hotmail.com 

 

Xem tiếp hình ảnh 

Bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh - tức nam ca sĩ Trung 

Chỉnh, Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Biên 

Hòa Hải Ngoại trình bày dự án xây dựng "Nghĩa 

Trang Biên Hòa Hải Ngoại" với đồng hương Toronto, 

Canada, Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014. 

tel:%28905%29%20820-2376
tel:%28647%29%20274-9282
tel:714-%20418-9790
tel:714-%20553-2472
http://www.nghiatrangbienhoa.org/
mailto:nghiatrangbienhoa@yahoo.com
mailto:kimchinh2003@yahoo.com
mailto:hien225@hotmail.com


3 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 



13 

 

Youtubes:  

Hát quốc ca Canada - VNCH - Phút mặc niệm.  

Chiều Giang - Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng.  

Song ca - Cho Người Ở Lại Charlie.  

Trung Chỉnh - Tình Ca Quê Hương.  

Hợp ca - Em Vẫn Mơ Một Ngày Về.  

Điền Nguyên - Biết Bao Giờ Trở Lại. 

 

 
 

 

 
  

 

Preview YouTube video Hát quốc ca Canada - VNCH - Phút mặc niệm. 

 

 

Hát quốc ca Canada - VNCH - Phút mặc niệm. 

 

Preview YouTube video Chiều Giang - Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. 

https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gX8SFCaHoPk&authuser=0


14 

 

 

 

Chiều Giang - Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. 

 

Preview YouTube video Ngọc Yến – Duy Hùng: Cho Người Ở Lại Charlie. 

 

 

Ngọc Yến – Duy Hùng: Cho Người Ở Lại Charlie. 

Preview YouTube video Trung Chỉnh - Tình Ca Quê Hương. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=M2-UE5kg0Vc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IYzfGR1FkDc&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
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Trung Chỉnh - Tình Ca Quê Hương. 

 

Preview YouTube video Hợp ca Em Vẫn Mơ Một Ngày Về. 

 

 

Hợp ca Em Vẫn Mơ Một Ngày Về. 

 

Preview YouTube video Điền Nguyên - Biết Bao Giờ Trở Lại. 

 

 

Điền Nguyên - Biết Bao Giờ Trở Lại. 

ALFA ĐẶNG HOÀNG SƠN THỰC HIỆN  

 TORONTO - CANADA 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QQH778CWui4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LsmL4AGrmtM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ItPuW8fPpaw&authuser=0
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Thư cám ơn về 
 dự án Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại 

 
 Ca sĩ Trung Chỉnh, phu nhân và nhóm thân hữu của Trung Chỉnh xin được 
chân thành cảm ơn sự hiện diện và ủng hộ của quý Hội đoàn, quý đại diện tôn 
giáo và đồng hương xa gần trong buổi trình bày về dự án xây dựng "Nghĩa 
Trang Biên Hòa Hải Ngoại" ngày Thứ Bảy 8 tháng 11, 2014 vừa qua. 
 
Qua các câu hỏi và đề nghị của đồng bào sau phần BS Chỉnh trình bày và 
chiếu slideshow, chúng tôi thấy được sự quan tâm ủng hộ, tinh thần yêu 
thương đoàn kết cũng như tấm lòng của mọi người với các Quân Cán Chính 
Việt Nam Cộng Hòa. 
 
Dù đang có nhiều thuận lợi, nhưng dự án xây dựng thật to lớn và rất cần sự 
ủng hộ  của đồng bào khắp nơi.  
 
Sau dịp ca sĩ Trung Chỉnh ghé thăm và làm quen với các hội đoàn, đồng bào  
Toronto và các vùng phụ cận lần này, Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân 
Cán Chính  Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại rất mong quý đồng hương tiếp tay 
để có thể tổ chức một buổi gây quỹ trong năm tới.  
 
Chúng tôi cũng riêng cảm ơn các cơ quan truyền thông, các cô bác đã ủng hộ 
thức  ăn nhẹ, trà, cà-phê cho buổi gặp gỡ vừa qua, cũng như nhóm kỹ thuật, 
âm thanh và  nhóm văn nghệ phụ diễn, đặc biệt ca nhạc sĩ Phan Ni Tấn và 
thân hữu cũng như  các cháu MC trẻ. 
 
Ước mong mọi người cũng nỗ lực để dự án ý nghĩa về văn hóa và lịch sử này  
có thể thực hiện được để lưu lại cho các thế hệ mai sau. 
 
Chân thành cảm ơn, 

 

Nhóm thân hữu của Trung Chỉnh 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Chuyển đến: Phạm Thế Trung 

Ngày 19/9N/4893 – Giáp Ngọ (11/11/2014) 

 

www.vietnamvanhien.net 

 

 

http://www.vietnamvanhien.net/

