
PHÁI ĐOÀN SAN JOSE TRAO ĐẾN HOUSTON                                                 

HƠN 200 NGÀN MỸ KIM 

 

(100 ngàn trao cho Thị Trưởng Houston - Sylvester Turner) 

 

(Và 100 ngàn trao cho Ủy Ban Cứu Trợ - Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng                 

Người Việt tại Houston) 



Một buổi họp báo để trao tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey lúc 12:00 trưa thứ 

Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2017 tại Lee’s Sandwiches - 11210 Bellaire Blvd. Suite 

#113, Houston, TX 77072 rất long trọng. 

Số tiền mà Phái đoàn San Jose trao cho Houston là trên 200 ngàn, trong đó có 100 

ngàn trao cho Thị Trưởng Houston và 100 ngàn, 1000 bao gạo, 1000 chai nước 

mắm trao đến Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt tại Houston. 

Phái đoàn San Jose gồm có: Nghị viên Nguyễn Tâm khu vực 7 thành phố San Jose, 

nhà văn Đỗ Vẫn Trọn - Tổng giám đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao, ông 

bà Lê Văn Chiêu - chủ nhân của Hệ Thống Lee’s Sandwiches và các doanh gia 

thành đạt tại San Jose như: ông bà Hà Lý, ông bà Sang Nhin, ông bà Nguyễn 

Trung Tính, cô Tammy Phạm, v.v…   

Số tiền mà Phái đoàn San Jose có được là do sự đóng góp của mỗi thành viên, quý 

đồng hương ở San Jose và khắp các tiểu bang trong đêm “Nhạc Hội Hướng Về 

Houston” do Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao tổ chức. 

Dịp này Thị trưởng Houston - Sylvester Turner đã ca ngợi cộng đồng người Mỹ 

gốc Việt từ khắp các tiểu bang đã hướng về Houston, nhất là thành phố San Jose 

nhanh chóng hưởng ứng việc cứu trợ cấp bách cho người dân ở đây. 

Nghị viên - Bác sĩ Steve Lê khu vực F thành phố Houston và Trung tá Trần Quốc 

Anh - chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt tại Houston bày tỏ sự 

cảm tạ đến người Việt tại San Jose và những nơi khác đã giúp đỡ và thắt chặt tình 

đồng hương, tương thân - tương trợ trong những hiểm họa xảy đến cho người Việt 

chúng ta tại Mỹ. 

Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, đại diện Phái đoàn San Jose phát biểu ngắn gọn nhưng rất 

thắm thiết: “Cảm ơn quý vị, cảm ơn Houston đã mở cánh cửa để chúng tôi có cơ 

hội gieo những hạt nhân ái, chia sẻ những khó khăn mà người dân Houston, đồng 

hương chúng ta đang gặp phải trong cơn bão lụt,…”. Ông cũng cảm ơn đến những 

thành viên trong phái đoàn tham dự như ông bà Lê Văn Chiêu, ông bà Sang Nhin, 

ông bà Nguyễn Trung Tính. Đặc biệt là ông bà Hà Lý, một người Việt rất thành 

công trên đất Mỹ, với một hãng tiện tầm cỡ đã tuyển dụng cả ngàn gia đình HO 

làm việc. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng trước những việc hướng thiện thì ông 

bà Hà Lý rất sẵn lòng đóng góp công sức và tiền bạc, mà như cô Tammy Phạm đã 

nói: “Tiền bạc có lúc cũng hết nhưng tình người thì mãi mãi,…”  



Buổi họp báo với đông đảo đồng hương và sự hiện diện của Hội Đồng Liên Tôn 

Houston, quý linh mục, ông bà Lê Văn - cựu chủ biên Đài VOA, ông bà Phạm 

Vinh (thứ nam của cố thiếu tướng Phạm Văn Phú), bà Nancy Bùi - Hội Văn Hóa 

Việt,… và nhiều giới chức tiểu bang Texas và thành phố Houston. 

Dịp này, nghị viên Nguyễn Tâm cũng chuyển lời thăm hỏi và chia sẻ của Thị 

trưởng San Jose - Sam Liccardo đến thành phố Houston. 

Buổi họp báo diễn ra rất tốt đẹp và đáng ghi nhớ. Ủy Ban Cứu Trợ Houston hứa sẽ 

tận tụy với công việc đang được ủy thác và những ngày tới 1000 gia đình Việt 

Nam đầu tiên sẽ hưởng được phần trợ cấp này.   

 

Phạm Bình Thường 


