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Buổi chiều nắng vàng rực rỡ, gió thổi nhẹ se se lạnh. Hàng ngàn-ngàn người đã đến với 

vận động trường Avaya Stadium, thành phố San Jose, California, vào ngày 6 tháng 5 

năm 2017, để xem trận đá banh giữa đội nhà San Jose Earthquakes và Portland 

Timbers. Kết quả trận đấu San Jose đã dành chiến thắng với tỷ số 3-0. 

 

( Tỷ Phú Hoàng Kiều cảm tạ quan khách) 

Tiếng vỗ tay- tiếng hò reo mừng rỡ khích lệ đội nhà vang dội cả một góc trời, cùng lúc, 

là sự xuất hiện đặc biệt của tỷ phú Hoàng Kiều. 



 

(Thị Trưởng San Jose –Sam Liccardo trao bằng tưởng thưởng cho Tỷ Phú Hoàng Kiều) 

Trước khi giao trận hiệp hai, Thị trưởng San Jose, Sam Liccardo và ban tổ chức giải 

bóng đá đã dành năm phút để vinh danh tỷ phú Hoàng Kiều về những nghĩa cử mà ông 

đã giúp đỡ cho thành phố San Jose, rõ nét nhất, là trong vụ lụt vừa qua tại San Jose, tỷ 

phú Hoàng Kiều đã ký tặng tấm chi phiếu 5 triệu Mỹ kim để giúp đỡ cho nạn nhân bị 

lũ lụt, mà đa số là những gia đình Việt Nam gặp hoạn nạn trong cơn lụt này. 



 

(Đỗ Minh Nguyên –Vice President Viên Thao Media phỏng vấn Tỷ Phú Hoàng Kiều) 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đỗ Minh Nguyên trước ống kính của Viên Thao TV, 

ông Hoàng Kiều còn cho biết thêm; không dừng lại tại đó:vào lúc 7 giờ tối thứ bảy 

ngày 2 tháng 9 năm nay, cũng tại vận động trường Avaya Stadium với sức chứa là 18 

ngàn người, ông Hoàng Kiều, Avaya Stadium và đội banh Earthquakes sẽ tổ chức một 

chương trình văn nghệ rất quốc tế, với sự tham dự của nhiều tài tử, ca sĩ Hoa Kỳ -Việt 

Nam- Pháp -Trung Hoa …lấy chủ đề là TẠ TÌNH 2, nhằm cảm tạ thành phố San Jose, 

những thiện nguyện viên đã giúp đỡ để việc cứu giúp nạn nhân lũ lụt nhanh chóng. Tất 

cả chi phí cho việc tổ chức này, ông Hoàng Kiều tài trợ, số tiền vé bán được ông sẽ 

trao tặng cho thành phố San Jose, để tiếp tục giải quyết những khó khăn còn lại cho 

những nạn nhân lũ lụt. 

Vốn thừa hưởng dòng máu văn nghệ từ người chú mà ông xem như thân phụ của ông 

là nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Thi Thơ, nên từ lâu ông Hoàng Kiều làm những chương 

trình văn nghệ rất đặc sắc. Những nhạc cảnh trổi bật trong những nhạc phẩm bất hủ của 

nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là những tiết mục không thể thiếu trong chương trình này. 

Đặc biệt, giải bóng đá lần này ban tổ chức đã chọn là ngày Vietnamese Heritage night 

2017. Bé Victoria Thúy Vy mở đầu bản Quốc ca Hoa Kỳ. Sau đó, là đội trống Lasan 

của Fe Phong. Từng hồi trống dồn dập, một Việt Nam đầy màu sắc hiện hữu trong lòng 

người bản xứ. Thật vô cùng xúc động và hãnh diện cho người Việt Nam. 



 

( Đội trống Lasan) 

Về phía chính quyền, ngoài Thị trưởng San Jose, Sam Liccardo, còn có Thị trưởng 

Milpitas, Rich Trần tham dự. Về phía truyền thông, có rất nhiều đài truyền hình Mỹ, 

đài truyền hình Viên Thao TV, đài Viet Top TV , đài Little Saigon TV, với phóng viên 

Đoàn Trọng từ Nam Cali lên. 



 

(Ông Nguyễn Trường Huy- Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn -Tỷ Phú Hoàng Kiều - Thị trường Milpitas, Rich Trần) 

Phái đoàn của ông Hoàng Kiều có luật sư Trần Thái Vân, Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn - 

Tổng giám đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao, ông Lê Văn Chiêu - Tổng giám 

đốc Lee’s Sandwiches, ông Hà Lý - Tổng giám đốc Hayward Quartz Technology, ông 

Trần Hưng -Tổng giám đốc kim cương Hưng Phát USA, ông Nguyễn Trường Huy - 

Tổng giám đốc Empire Kan….và nhiều luật sư khác. 



 

(Ông Lê Văn Chiêu – Ông Hà Lý –Thị Trưởng San Jose Sam Liccardo – Ông Trần Hưng) 

 

(Ông Lê Văn Chiêu – Tỷ Phú Hoàng Kiều- Phóng viên Đoàn Trọng – Ông Hà Lý) 



 

(Tỷ Phú Hoàng Kiều - Thị trưởng Sam Liccardo – Nhà văn Đỗ Vẫn Trọn) 

Đêm thứ bảy ngày 6 tháng 5 năm 2017 là một đêm rất ghi nhớ. Một đêm mà người dân 

bản xứ rất nể trọng người Việt. Một Hoàng Kiều đã làm nên kỳ tích, đã gợi lên niềm 

hãnh diện cho dân tộc chúng ta. Một đêm mà hàng chữ Vietnamese Heritage Night 

2017 tỏa rực khắp vận động trường. 



 

Đêm thật nhớ, ở lại và giữ mãi trong lòng người tham dự. 

 

Phạm Bình Thường. 


