
 

天增歲月人增壽 

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ  

春滿乾坤福滿堂 

Xuân mãn càn khôn phúc mãn ñường  
 

Trời thêm năm tháng, người thêm tuổi 
Xuân khắp âm dương, phúc mọi nhà 

 

X uân lại về, Tết lại ñến. Chúng ta, thế hệ thứ nhất, khi ñặt chân ñến ñất 
nước này, ít nhất cũng là y, nha, dược sĩ ñã tốt nghiệp ở quê nhà, tuổi 
ngoài ba mươi, nên ñến Tết này nữa, chúng ta ñã trên lục tuần! ðã qua 
chu kỳ của một ñời người! Nhanh quá! Thời gian bước ñi chẳng chờ 

một ai! Cũng may mà ñương kim Chủ Tịch Ban Chấp Hành thuộc thế hệ Một Rưỡi 
(1 1/2), là bác sĩ tốt nghiệp sau năm 75, ở xứ người, nên Hội Florida cứ tiếp tục 
tiến bước  phăng phăng, song hành với nhịp ñi của Tuổi Trẻ! 
Mùa Xuân này, Xuân Kỷ Sửu 2009, Hội YNDVNFL ñã bước ñi một bước khá dài, 
với những thành quả vô cùng rực rỡ. ðại Hội Kỷ Niệm 20 năm hôm 22 Tháng 11 
năm 2008 là một kỷ niệm khó phai mờ! 
ðể Mừng Mùa Xuân Mới, Hội sẽ ăn Tết tưng bừng vào ngày 28 Tháng Hai năm 
2009 tại Peacock Garden. Mời quý bạn tham dự ñông ñảo và lấy Giai Phẩm Xuân 
Kỷ Sửu 2009 về ñọc lai rai suốt mùa Xuân! 
Chúc Quý Bạn Một Năm Kỷ Sửu An Khang, Hạnh Phúc, Thịnh Vượng. Vạn Sự 
Như Ý. 
   BS Trần Mạnh Tung 
     TM Ban Báo Chí 

 

 
Board of Directors 

Chairman: 
Truc Chinh Tran, MD 

Members: 
Phuong Tan Cao, MD 
Luc Tuong Nguyen, MD 
Oai Hong Phi, DDS 
Diane Tran, DMD 

Con Bao Nguyen, PharmD 
Ngoc-Phuong Nguyen, PharmD 

 
Executive Board 

President: 
Phi-Yen Nguyen-Tuong, MD 
Assistant to the President: 

Truc Trong Tran, DO 
VP in Medicine: 

Hung Mau Nguyen, MD 
VP in Dentistry: 
Thai Duong, DDS 
VP in Pharmacy: 

Tam V. Nguyen, PharmD 
Secretary General: 
Thai Duong, DDS 

Treasurer: 
To-Nhan Hoang, DDS 

 
Standing Committees 
News & Publications: 
Tung Manh Tran, MD 
Art & Cultures: 

Minh-VanNguyen, MD 
Planning: 

Cam Hoang, MD 
Hoi Van Do, MD 
Marketing CME: 

Son Lam Chau, MD 
Truc Chinh Tran, MD 
Public Relations: 

Tai Quyen Nguyen, MD 
Social Services: 

Ngoc-Phuong Nguyen, PharmD 
Youth Activities: 

Truc Trong Tran, DO 
Membership: 

Phuong Tan Cao, MD 
Finances committee Chair: 
Con Bao Nguyen, Pharm.D 
Finance (Comptroller): 
Nhung Thi Tran, MD 

Bach-Lien Duong Tong 
Regional Representatives: 
Thu Duc Nguyen, MD (NE) 
Hung Phuoc Mach,MD (NW) 
Con Bao Nguyen, PharmD 

(Gainesville) 
Phu Tan Nguyen, DDS (Central) 
Trang Dinh Hoang, DDS (SW) 
Thanh Thai, MD (Winter Haven) 
Oai Hong Phi, DDS (South) 

Kính gửi quý vị Niên Trưởng, quý ðồng 
Nghiệp, quý Anh Chị, 
 
Nhân dịp Tết Kỷ Sửu, thay mặt các anh chị trong 
Ban Chấp Hành, tôi xin kính chúc quý vị niên 
trưởng , quý ñồng nghiệp, quý anh chị và gia-ñình 
một năm mới An Khang Thịnh Vượng. 
Tháng 11 năm 2008, ðại Hội Kỷ Niệm 20 năm thành 
lập Hội tổ chức tại Orlando ñã ñạt ñược thành quả tốt 

ñẹp mặc dầu tình hình kinh tế chung ñang khó khăn. 
           Khách sạn Orlando World Center Marriott với khung cảnh ñồ sộ và mỹ lệ 

ñã ñược chọn làm nơi tổ chức. ðại Hội ñã diễn ra trong một Hội trường rộng rãi; 
trên khán ñài, Logo của Hội nổi bật giữa hai lá cờ Việt Mỹ. 

Trong số hai trăm người tham dự ðại Hội, chúng tôi nhận thấy sự có măt của các 
vị Chủ Tịch Cộng ðồng, các vị lãnh ñạo ñại diện Florida Medical Association, 
Florida Dental Association, Florida Pharmacy Association và các ñồng nghiệp lãnh 
ñạo Hôi Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ và thế giới. Trong số hội viên tham dự, chúng 
tôi rất vui nhận thấy sự có mặt của số ñông bạn trẻ. 

 



 

 Chương trình thuyết trình thật ñặc sắc về các vấn ñề chuyên môn Y Nha Dược và Xã Hội. Khách tham dự 
tiệc liên hoan vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa hòa mình theo lời ca tiếng nhạc bay bổng do Ban Văn 
Nghệ cống hiến. 

ðại hội thành công do tài ñiều hành của BS Nguyễn Mậu Hưng, phối hợp với lòng nhiệt thành cùng tài năng 
của các thành viên trong ban tổ chức. Hôi Y Nha Dược Sĩ Florida, một lần nữa lại ghi trong tâm tư khách tham 
dự những kỷ niệm thật ñẹp. 

 
Trở lại với hoạt ñộng của Hội, trong bước ñầu ñược giao phó trách nhiệm Chủ-Tịch Hội, tôi ñã trình bày 

nhiệm vụ của Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ này là làm sao thu hút ñựơc nhiều bạn trẻ và mở ñường cho các 
bạn trẻ tiếp nối vai trò lãnh ñạo Hội. 

Nhiệm kỳ này và ðại Hội 2008 ñã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai thế hệ tốt nghiệp trong nước và hải 
ngoại.Tôi mong rằng nhiệm kỳ tới ñây, các bạn trẻ sẽ khởi ñầu một quyết ñịnh quan trọng là nhận lãnh trách 
nhiệm cao quý lèo lái con thuyền Hội. Các bạn ñừng ngại khó khăn, vì bên cạnh các bạn luôn có sự hỗ trợ của 
các vị huynh trưởng ñầy nhiệt tình, giầu kinh nghiệm. 

Trong hai năm tôi có cơ hội sát cánh làm việc cùng với các anh các chị trong Ban Chấp Hành, Hội ðồng 
Quản Trị  và Ban Tổ Chức ðại Hội 2008, tôi ñã lãnh ñược sự hỗ trợ trên, học ñược nhiều  kinh nghiệm tốt, 
ngoài ra  lại có dịp gặp những người bạn quí. Bên cạnh y nghiệp, tôi cảm nhận ñây là phần thưởng quí báu cho 
cá nhân tôi trong sinh hoạt tập thể. 

 
Một lần nữa, cầu chúc tất cả các anh, các chị và gia ñình luôn luôn ñược nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành 

công trên mọi lãnh vực. Cầu chúc Hội chúng ta thực hiện ñược nhiều dự án hữu ích, và gặt hái ñựơc nhiều 
thành quả tốt. 

 
Xin trân trọng kính chào quý Anh Chị. 
Bác Sĩ Nguyễn-Tương Phi-Yến 
 
 

ðại hội kỷ niệm 20 năm 
thành lập Hội Y Nha 
Dược Sĩ Việt Nam Flor-
ida ñã qua từ lâu nhưng 
âm hưởng của ngày vui 
vẫn còn trong lòng người 
tham dự. 

ðối với Ban ðiều Hành và Ban Tổ Chức thì âm 
hưởng này lẫn lộn trong sự buồn vui. 

Nổi buồn thứ nhất là sau ngày ñại hội không còn có 
những buổi họp hàng tháng, những e-mail, ñiện thoại 
liên lạc thường xuyên, những buổi tập văn nghệ, những 
ngày lo áo quần ñồng phục, những buổi ăn thân mật trò 
chuyện rộn ràng. 

Nổi buồn thứ hai là phải chia tay những thân hữu gần 
xa về tham dự.  Vừa mới gặp nhau tay bắt mặt mừng lại 
phải bịn rịn xa nhau.  Dù không nói ra lời nhưng trong 
ánh mắt cũng thấy ñược một nét buồn giã biệt. 

Nhớ ngày ñầu tiên khi bàn về việc tổ chức chị thủ 
quỹ cho biết quỹ Hội chẳng có bao nhiêu sợ e không 
ñủ, nhưng lòng hăng hái và quyết tâm của các anh chị 

em trong Ban Tổ Chức ñã ñưa ñến quyết ñịnh là dù có 
thiếu cũng làm và ñã làm là phải làm cho ra trò ñể khỏi 
mất tiếng của Hội Florida.  Từ ñó ðại hội ñã thành hình 
và ñã thành công như ước muốn của mọi người. 

Buổi họp hậu ñại hội tổ chức vào ngày 17 tháng 1 
năm 2009 ñể rút tỉa ưu khuyết ñiểm trong việc tổ chức 
ñã phản ảnh phần nào sự thành công ñó.  Nghe qua các 
cuộc mạn ñàm của khách tham dự, ñược biết buổi lễ 
khai mạc ñược tán thưởng nồng nhiệt vì tổ chức thật 
chu ñáo và tỉ mỉ.  Nhiều người còn cho biết họ chưa 
bao giờ ñược tham dự một buổi lễ khai mạc diễn ra 
ñúng giờ giấc trong ñó mọi người tham dự ñều y phục 
chỉnh tề và ñẹp mắt, các diễn giả khi lên xuống sân 
khấu ñều có người ñưa ñón, và nhất là các bản nhạc 
ñều do các y nha dược sĩ trình diễn. 

ðêm dạ tiệc, dạ vũ cũng là một ñiểm son trong việc 
tổ chức.  Thức ăn ngon và ñược trình bày một cách ñẹp 
ñúng cung cách của một buổi dạ yến sang trọng.  ðiều 
lưu lại trong lòng mọi người là phần văn nghệ cây nhà 
lá vườn nhưng rất ñạt khiến nhiều vị cảm ñộng ñến 
rưng rưng nước mắt.  Các ñồng nghiệp trẻ từ xa về dự 
cũng tỏ lòng thán phục công trình của ðại hội và tỏ ý 
muốn ñược ghi tên tham dự cho các lần ñại hội tới.  BS 
Nguyễn ðông Quan, sau khi tham dự ñại hội ñã thương 
lượng với BS Chủ tịch Hội Nguyễn Tương Phi Yến ñể 
ñược mời Ban Văn Nghệ Y Nha Dược Florida tham gia 
chương trình văn nghệ trong ngày họp của Hội Y Nha 
Dược Hoa Kỳ sẽ tổ chức tại Boston, Massachusetts.  

Ngoài ra chương trình CME ñã ñược tổ chức một 

 Tường Trình  
Về Buổi Họp  
Hậu ðại Hội 

Ngày 17 / 1 / 2009 
 



 

 cách chu ñáo với những ñề tài ñầy ñủ chất lượng và các 
thuyết trình viên có tiếng tăm khiến các phòng thuyết 
trình ñều ñạt chỉ tiêu 70% ñến 80% người tham dự. 

 
Hai ñiểm son cuối cùng ñược nhiều người nhắc ñến là 

phần trình bày sân khấu rất ñẹp và Giai phẩm ðặc san 
kỷ niệm vượt quá tiểu chuẩn với nhiều bài vở xuất sắc, 
trình bày ñẹp mắt, công phu. 

 
Dĩ nhiên bên cạnh những lời khen tặng như trên cũng 

có những thiếu sót không tránh khỏi có thể làm phiền 
lòng một số người tham dự.  Trong buổi họp hậu ñại 
hội vừa qua, những khuyết ñiểm này ñã ñược bàn luận 
và ghi nhận ñể ban tổ chức cho các lần họp tới rút tỉa 
kinh nghiệm và chuẩn bị chu ñáo hơn. 

 
Vấn ñề tài chánh, mối lo âu hàng ñầu của Ban Tổ 

Chức, ñã ñược Ban Tài chánh và chị Thủ quỹ giải tỏa 
với báo cáo là Hội còn dư ñược vài ngàn thay vì thiếu 
hụt ngân quỹ.  ðây là nhờ công lao của các anh chị 
trong các ban ñã thúc ñẩy, mời gọi thân hữu tham dự, 
cũng như lôi kéo các tham dự viên vào nghe phần trình 
bày của các hãng bào chế thuốc ñể ñược bảo trợ phần 
nào cho phần chi tiêu của ðại hội. 

 
Tóm lại, mặc dù với con số khiêm nhường của các 

tham dự viên, một phần do sự thiếu vắng của các anh 
chị hội viên của hội nhà, Hội Y Nha Dược Florida ñã tổ 
chức thành công ðại Hội Kỷ Niệm 20 năm thành lập 
hội.  Hy vọng trong tương lai, toàn thể anh chị em hội 
viên sẽ tham gia tích cực hơn vào các sinh hoạt của 
Hội, nhất là các ñồng nghiệp trẻ, ñể Hội vững mạnh và 
trường tồn trong sinh hoạt của cộng ñồng Y tế người 
Việt khắp Năm châu cũng như trong mọi sinh hoạt của 
cộng ñộng Việt nam tại Florida và toàn quốc Hoa kỳ. 

NMH tường trình 
2/2009  

THÔNG BÁO CỦA BAN BẦU CỬ 
 

V/v Bầu Ban Chấp Hành và Hội ðồng Quản Trị 
 
Kính gửi : Quí Niên Trưởng và Quí ðồng nghiệp 
 
Theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch HðQT, với tư 

cách Trưởng Ban Bầu Cử chúng tôi xin kính mời 
quí vị hội viên hội YND-FL tham gia ñông ñủ trong 
buổi họp vào ngày 28 tháng 2 năm 2009 ñể ứng cử, 
ñề cử và bầu một vị Chủ tịch cho Ban ðiều Hành và 
một vị Chủ tịch cho HðQT nhiệm kỳ 2008-2010. 

 
 Từ lâu chúng ta vẫn có hoài vọng ñưa các ñồng 

nghiệp trẻ vào tham gia công việc hội cũng như ñiều 
hành Hội nhà.  Nay là lúc chúng ta thực hiện hoài 
vọng ñó.  Chúng tôi xin quí vị giới thiệu các hội 
viên trẻ (dưới 60 tuổi), có tinh thần phục vụ ra gánh 
vác việc Hội. 

 
Các ñề nghị về ứng cử, ñề cử cá nhân hoặc liên 

danh xin quí vị gửi về ñịa chỉ: 
 
Bác Sĩ Nguyễn Mậu Hưng 
8221 Lost Lake Dr. 
Orlando, FL 32817 
E-mail:  hnguyen7@cfl.rr.com 
 
Trong niềm tin tưởng xây dưng một thế hệ trẻ 

trung cho hội nhà chúng tôi ước mong quí vị hăng 
hái tích cực tham gia vào buổi bầu cử này. 

 
Trân trọng cám ơn và hẹn gặp quý vị. 
 
Bác Sĩ Nguyễn Mậu Hưng 
Trưởng Ban Bầu Cử 

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ HỘI Y NHA DƯỢC SĨ VIỆT NAM FLORIDA 
THÔNG BÁO BẦU CỬ 

Ban Chấp Hành và Hội ðồng Quản Trị 
Kính gửi : Quí Niên Trưởng 
                 Quí ðồng nghiệp 
Theo thông lệ, nhiệm kỳ của Ban Chấp hành niên khóa 2006-2008 ñã ñược hoàn tất vào tháng 10 năm 2008, nhưng vì 

Hội chúng ta bận tổ chức ðại Hội mừng 20 năm Ngày Thành Lập nên cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ mới phải tạm hoãn. Nay 
ñã ñến lúc chúng ta phải bầu lại một Ban Chấp Hành mới hay tái nhiệm Ban Chấp Hành cũ. Ban Chấp Hành dự tính sẽ tổ 
chức tiệc Xuân Kỷ Sửu vào ngày 28 tháng 2 năm 2009, Hội ðồng Quản Trị nhân dịp này sẽ tổ chức cuộc bầu cử cho BCH 
và HðQT niên khóa 2008-2010. Bác Sĩ Nguyễn Mậu Hưng ñã ñồng ý làm Trưởng Ban bầu cử. Vì thời gian eo hẹp, chúng 
ta sẽ chỉ bầu chức vụ Chủ Tịch cho BCH .Vị Chủ Tịch sau ñó sẽ chọn nhân sự cho các chức vụ khác. Về HðQT, xin quý vị 
của mỗi ngành bầu người ñại diện cho ngành của mình, sau ñó các thành viên này sẽ bầu lên một vị Chủ Tịch. Quý vị có thể 
ứng cử hay ñề cử các ứng viên vào các chức vụ kể trên. ðiều kiện ứng cử hay ñược ñề cử : 1/ là thành viên tốt của Hội 2/ ñã 
ñóng niên liễm. Quý vị nào muốn ứng cử và ñề cử quý vị khác xin gửi tên, ñịa chỉ, số ñiện thoại, ñiạ chỉ vi thư của mình 
ñến cho Bác Sĩ Nguyễn Mậu Hưng 8221 Lost Lake Dr., Orlando, FL 32817 (407) 679-9738 hnguyen7@cfl.rr.com 
<mailto:hnguyen7@cfl.rr.com>  Hy vọng quý vị tham gia ñông ñủ trong ngày bầu cử này. Trân trọng cám ơn quý vị. 

 
Bác Sĩ Trần Chính Trực 
        CT/ HðQT                                                                           



 

 

HỘI Y NHA DƯỢC SĨ VIỆT NAM FLORIDA 
THE VIETNAMESE ASSOCIATION OF PHYSICIANS, DENTISTS AND PHARMACISTS OF FLORIDA 

6092 Sabal Brook Way - Port Orange, FL 32128 
Tel: (386) 304-3076 - E-mail: phiyennguyen2000@yahoo.com 

  
THƯ MỜI HỌP MẶT MỪNG XUÂN KỶ SỬU 

                                                

Trân trọng kính mời Quý vị niên trưởng, quý ñồng nghiệp và gia ñình, sinh 
viên Y Nha Dược và quý thân hữu ñến tham dự buổi họp và tiệc Tân Niên. 

Nhân dịp này, Ban Bầu Cử sẽ tiến hành việc bầu cử Tân Chủ Tịch Ban Chấp 
Hành cho nhiệm kỳ 2008-2010. 

                   Buổi họp mặt bắt ñầu  
                   Vào lúc 5: 30 chiều 
                  Ngày Thứ Bảy, 28 tháng 2 năm 2009 
                  Tại: nhà hàng Peacock Garden 
                  6129 Westwood Blvd., Orlando, FL 32824.  
ð.T.: 407-363-0103 
  

Chúng tôi rất mong ñược chào ñón toàn thể quí vị và gia ñình. Trước là cùng 
nhau mừng Xuân, sau là thể hiện mối thân tình giữa chúng ta. 

 Sự hiện diên của quí vị là niềm khích lệ cho chúng tôi. 
   

Trân trọng, 
 BS Nguyễn Tương Phi-Yến 
   

CHƯƠNG TRÌNH 
  
  
5: 30 PM         Ghi danh 
6: 00 PM         BCH chào mừng quan khách 
6: 05 - 7: 00    Trưởng Ban Bầu Cử tiến hành cuộc bầu cử Tân Chủ Tịch BCH nhiệm kỳ 2008-2010 
7: 00 -11:00    Dạ Tiệc 
                  
Mỗi phần ăn: $45:00. 
Trẻ em dưới 13: $15:00. 
Sinh viên Y Nha Dược: $20.00. 
  

Phần Văn nghệ do hai bác sĩ Nguyễn Minh Vân và Hoàng Thế ðịnh phụ trách. 
  
Xin quý vị vui lòng ghi danh và gửi tiền về Nha Sĩ Hoàng Tố Nhàn 
1634 Spring Branch Drive W. Jacksonville FL 32221- 7651 
trước ngày 21tháng 2 năm 2009 ñể tiện việc sắp xếp. 
  
Xin ghi Check cho VAPDP/FL 

  
      Ghi chú: Xin anh chị hội viên và ñại diện vùng vui lòng thông báo rộng rãi thư mời này 
 



 

 
BÁO CÁO TÀI CHÁNH 2008 

 
ðại hội Nov 22, 2008 

 
Thu (Ghi danh, Ủng hộ, Quảng cáo …..)     $76,308.87 
Chi            69,001.66 
Dư          $07,307.21 
 
Họat ñộng thường xuyên: 
 
Thu (Niên liễm, Ủng hộ, Quảng cáo …)     $9,235.00 
Chi            9,657.59 
 
Tồn quỹ January, 2009   $14,413.47 
 

 Hội viên ñóng niên liễm và ủng hộ 2008 
 
BS Cao Tấn Phương, BS Châu Ngọc Hiệp, BS Châu Lam Sơn, BS Dương Hoàng Anh, BS Dương 

Bào, BS Dương Mạnh Tài, NS Dương Thái, BS ðỗ Ngọc Long, BS Hoàng Cầm, NS Hoàng Tố 
Nguyên, NS Hoàng Tố Nhàn, BS Lê Thanh Chương, BS Lê Kim Lộc, BS Lê Văn Trung, BS Mạch 
Phước Hưng, BS Ngô Trọng Vĩnh, DS Nguyễn Bảo Côn, BS Nguyễn Bá Cường, DS Nguyễn Dave 
(Dũng), DS Nguyễn Tương David Phước, BS Nguyễn ðệ, BS Nguyễn Mỹ ðức, BS Nguyễn Hanson, 
BS Nguyễn Bỉnh Hiền, BS Nguyễn Tương Hiệp, BS Nguyễn Trác Hiếu, BS Nguyễn Mậu Hưng, BS 
Nguyễn ðức Liên, BS Nguyễn Tương Phi Yến, NS Nguyễn Tấn Phú, BS Nguyễn ðức Phùng, BS 
Nguyễn Quyền Quới, BS Nguyễn Quyền Tài, BS Nguyễn Trọng Tín, BS Nguyễn Minh Vân, BS 
Phạm Hữu Phước, NS Phi Hồng Oai, BS Phùng Văn Bá, BS Tôn Thất Liêm, BS Thái Thanh, BS 
Trần Văn Hưng, BS Trần Xương Nghĩa, BS Trần Thị Nhung, BS Trần Tấn Trọng, BS Trần Chính 
Trực, BS Trần Mạnh Tung, BS Trần Văn Út, BS Vũ Trọng Hùng. 

(Tổng số thu niên liễm và ủng hộ là $3,750) 
 
       Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quí hội viên ñã sốt sắng ñóng niên liễm và ủng hộ tài chánh 

trong thời gian qua, giúp Ban Chấp Hành có phương tiện hoạt ñộng. Chúng tôi mong mỏi ñược quí 
anh chị tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới. 

 
      Niên liễm (ñược miễn thuế) cho hội viên ñang hành nghề là $50, hội viên thường trú (Residents) 

là $25, có thể ñóng bất cứ lúc nào trong năm. Hội viên không hành nghề và sinh viên Y, Nha , Dược 
không phải ñóng niên liễm.Trong danh sách trên, nếu có phần nào không ñúng, xin quí vị cho hay ñể 
chúng tôi ñiều chỉnh. 

      Một thiếu sót chúng tôi xin ghi nhận: Trong năm vừa qua vì BCH bận tổ chức ðại Hội nên 
không có Bản Tin Mùa Thu; vì vậy, thủ quỹ không có cơ hội mời quí vị ñóng niên liễm cho năm 2008. 
Vậy, anh chị nào chưa có dịp ñóng niên liễm cho năm vừa qua, xin cứ vui lòng gửi ñóng cho cả hai 
năm 2008 và 2009. 

      Một lần nữa, xin cảm ơn các anh chị và mong ñươc gặp các anh chị trong buổi Tiệc Mừng 
Xuân Kỷ Sửu. 

 
      Hoàng Tố Nhàn 
           Thủ quỹ 

 
 



 

                                              PHIẾU GHI DANH 
           REGISTRATION 
          Spring meeting 2009 
 
         Peacock Garden restaurant, 6129 Westwood Blvd., Orlando, FL 32824 
                                                   Tel: (407)363-0103 
                5:30-11:00 PM, Saturday February 28, 2009 
 
Name:       Title: 
 
 
Số người tham dự (Number of persons attending the meeting):  
Người lớn (adult):      $ 45.00 
Dưới 13 tuổi (less than 13 years old):       $ 15.00 
Sinh viên (student):      $ 20.00 
 
ðịa chỉ (Address): 
 
Tel:    E-mail: 
 
Xin vui lòng ghi check cho VAPDP/FL và gửi check về: 
To-Nhan Hoang, DDS 1634 Spring Branch Dr. W Jacksonville, FL 32221-7651 
trước ngày 21 tháng 2 năm 2009 ñể tiện việc sắp xếp. 
 
 
    NIÊN LIỄM VÀ ỦNG HỘ 
   Annual membership fee and contributions 
    VAPDP/FL 2009 
     
Họ và tên( Full name)……………………………………………….Title……… 
 
Hội viên ñang hành nghề(practicing)…………………………………. $50.00 
 
Hội viên Thường Trú (Residents)     $25.00 
 
Hội viên không hành nghề (non practicing)………………………. . . $ 00.00 
Sinh viên Y Nha Dược (Student)……………………………………. $ 00.00 
 
Ủng-hộ (Contributions) 
 Xã hội (Social)……………... …………………………………….   $ 
 Báo Chí (News/ Publications ……………………………………. $ 
 
Tổng cộng (Total) ………………………………………………$ 
Check payable to: VAPDP/FL: 1634 Spring Branch Dr. W Jacksonville, FL 32221-7651 
     Thank You! 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯƠNG  ÔNG  ðỒ 
 
 

Năm nay hoa ñào nở, 
Lại thấy ông ñồ già, 
Bày mực tàu, giấy ñỏ, 
Trên phố ñông người qua.* 
  
Một năm hoa ñào nở, 
Chút văn hóa nước nhà, 
Nhờ bàn tay hăm hở, 
"Dọn dẹp sạch cho ta". 
  
Dưới gốc cây ñào nở, 
Toán sắc phục gần xa, 
Quăng mực tàu giấy ñỏ, 
Giải tán ông ñồ già. 
  
Sang năm hoa ñào nở, 
Chẳng thấy ông ñồ già, 
Vì nhớ trò năm cũ, 
Sợ thấy mẹ, thấy cha. 
  
Từ nay hoa ñào nở, 
Trên phố vẫn khách qua. 
Mọi người còn nhắc nhở, 
Thảm cảnh của nước ta. 
 
TVH. 
___________ 
*Thơ Vũ ðình Liên 

 
Ông ðồ & Công An 
 
Tết năm nay Kỷ Sửu 
Hoa ñào chưa kịp nở 
Ông ðồ vừa bày hàng 
ðã thấy ñám công an 
Áo xanh mặt heo nọc 
Thái ñộ rất ngang tàng 
Dùi cui quơ huênh hoang 
Thẳng tay dẹp cửa hàng 
Giấy bút tịch thu ráo 
Ông ðồ giờ ngơ ngáo 
Cuốn giấy ñỏ mực Tàu 
Xịu mặt rút lui mau 
Tránh xa bọn thảo khấu. 
Ai người ñang hăng máu 
Về quê giúp ông ðồ 
Kẻ nầy xin hoan hô. 
 
CT 

 



 

 Sơ Lược Tường Trình   
ðại Hội Kỷ Niệm 20 Năm  
Hội Y Nha Dưọc Sĩ Florida. 

S au buổi họp thường lệ vào ñầu năm 2008, Ban 
Chấp Hành quyết ñịnh  tổ chức ðại Hội kỷ niệm  
20 năm  thành lập Hội Y  Nha Dược Florida  vào 
hai ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2008. Mục tiêu 

của ðại Hội là nhìn lại cuộc hành trình 20 năm qua và ñặt 
hướng ñi,  dưới tiêu ñề: Y Giới Với Cộng ðồng 

Ban tổ chức dưới sự ñiều ñộng  của  BS Nguyễn Mậu 
Hưng gồm các tiểu ban bắt tay ngay vào công việc. Các 
buổi họp hàng tháng  ñã diễn ra ñều ñặn ñể trình bày 
diễn tiến và phối hợp công tác. Mục tiêu trước mắt là 
làm sao vận ñộng ñược nhiều ñồng nghiệp trong và 
ngoài tiểu bang tham dự, trước tình hình kinh tế khó 
khăn chung và  ðại Hội Quốc tế Y Nha Dược diễn ra  
vào tháng 8 năm 2008.  Nhưng dầu khó khăn cách nào, 
Ban Tổ Chức cũng cố thực hiện một ðại Hội: ñẹp về 
hình thức, súc tích về nội dung ñể chào ñón các ñồng 
nghiệp cùng gia ñình tới tham dự, và thể hiện ñược  
tâm tình ñậm ñà của gia ñình Y Nha Dược Florida. 

Từ 4 giờ chiều ngày  thứ sáu 21 tháng 11, ban ghi 
danh bắt ñầu làm việc. Trước hội trường, sau hàng bàn 
dài, các chị trong  chiếc áo dài màu xanh rêu,  niềm nở 
chào ñón khách tham dự. Mỗi khách, ngoài giấy tờ cần 
thiết cho ðại Hội, ñược trao tặng một T-Shirt lưu niệm 
và ðặc San Giai Phẩm Xuân Kỷ Sửu. Giai phẩm dày 
ngoài 200 trang, khổ lớn. Trên trang bìa, hai hoa lan 
lớn, cánh màu vàng, ñỏ nổi bật trên nền xanh ñậm. Bên 
trong chứa ñựng những bài giá trị in trên giấy trắng 
mịn. BS trưởng ban báo chí Trần Mạnh Tung ñã ñưa 
vào các bài, những hình ảnh thích hợp với nội dung. 

Vào buổi tối tại nhà hàng Peacock, trong khung cảnh 
ấm cúng và thân thương, bữa tiệc hội ngộ ñã diễn ra 
giữa những tiếng cuời ròn, chuyện trò của những bạn từ 
phương xa gặp lại nhau. Ban văn nghệ  YND Florida 
cùng với sự phụ diễn của khách tham dự ñã  tăng tình 
nồng thắm trong y giới. Tiệc tan, trước cửa nhà hàng, 
giữa bãi ñậu xe từng toán  ba,  bốn  người vẫn còn 
chuyện vãn tới khuya mặc trời  lạnh và màn sương. 
Trong cùng  ñêm, khoảng 40 ñồng nghiệp trẻ Florida 
và  phương xa họp mặt trong không khí vui nhộn  tại 
phòng “High Velocity”, trong khách sạn Orlando 
World Center Marirot. 
Sáng thứ bảy 22 tháng 11, sau bữa ăn sáng, quan khách 
Mỹ trong ngành y tế, các vị lãnh ñaọ cộng ñồng VN 
Florida, Orlando và các ñồng nghiệp  lần  lượt bước 
vào hội trường. Trên diễn ñàn, hai lá cờ lớn Việt Nam 
và Mỹ trải dài  từ trên cao  trước bối  cảnh logo lón của 
hội cùng hàng chữ:Y Giới Với Cộng ðồng do anh chi 
Thái Thanh tốn nhiều công thực hiện. Những chậu cây 
trúc, hoa lan tô ñiểm diễn ñàn, mang lại sắc thái quê 
hương. Tám giờ Lễ Khai Mạc bắt ñầu. Trong bầu 
không khí trang nghiêm, ca ñoàn YND Florida trong 
quốc phục: nam áo dài màu lam, nữ áo màu vàng   cùng  

khăn vành giây, hát quốc ca hai nước. Kế ñó các diễn 
giả  ñã ñược ban tiếp tân hướng dẫn lên diễn ñàn. Lễ 
khai mạc ñược kết thúc bằng  bản  hợp ca: Việt Nam 
Minh Châu Trời ðông. 

Tiếp lễ khai mạc, sau ít phút giải lao, các ñồng nghiệp 
thuộc ba ngành ñi vào các phòng thuyết trình phía bên 
kia hành lang rộng lớn trước hội trường mà các anh chị  
trong ban tổ chức chiều qua ñã bận rộn sắp xếp. Trước 
mỗi phòng có bảng chương trình in trên nền logo của 
Hội. Phần thuyết trinh chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều. 

Bảy giờ tối, tất cả trong quần áo dạ vũ, trò chuyện 
huyên náo tiến vào Hội trường, tới các bàn ăn  lấp lánh 
ánh nến.  Sau lời chào mừng,  ban tổ chức giới thiệu 
các vị  Chủ tịch ñã tiếp tuc lèo lái Hội trong 20 năm 
qua. Kế theo là tiệc liên hoan, trình diễn văn nghệ và dạ 
vũ. Ban văn nghệ Florida, dưới sự ñiều khiển của BS 
Hoàng Thế ðịnh ñã trình bày các nhạc cảnh ñẹp,  các 
màn hợp ca ñặc sắc. Buổi dạ vũ với ban nhạc và  ca sĩ 
nổi tiếng của vũ trường ñã lôi cuốn nhiều cặp vào sàn 
nhảy; trong khi phía ngoài,  vài ñồng nghiệp cao niên 
ngồi tâm sự chuyện thời thế, chuyện riêng tư, chụp 
hình lưu niệm..... Dạ vũ chấm dứt vào nửa ñêm. Ban tổ 
chức mời tất cả trở lại nhà hàng Peacock sáng mai, 
cùng nhau ăn sáng trước khi chia tay. 

Sáng Chúa nhật, trên 50 người ngồi xung quanh bàn 
ăn, dáng ñiệu thoải mái, chuyện trò vui vẻ, thưởng thức 
món phở nóng, cà phê thơm, khen ban tổ chức ñã thật 
nồng hậu, chu ñáo trong mọi khâu của ñại hội. Có anh 
phát biểu: “Khi nào Florida có ñại hội nhớ thông báo 
cho tụi này nhé”. 

Chúng tôi chia tay, lên xe, lái về phía bến tàu, dự 
chương trình cruise bảy ngày thăm ít ñảo  trên ðại Tây 
Dương, trong vùng Florida, nơi ñã ghi di tích lịch sử 
lực lượng hải thuyền các nước phương tây thay nhau 
chiếm cứ. Gặp lại một số bạn trong và ngoài ban tổ 
chức, giữa khung cảnh mênh mông, trời cao biển rộng, 
chúng tôi nhắc lại chuyện những năm xưa, chuyện ñại 
hội. Ai cũng quan tâm về việc lỗ lã. Nhiều anh chị ñề 
nghị với chị thủ quĩ: “Nếu lỗ  chúng mình chia nhau 
hoàn lại cho Hội.”  Trong những bạn trẻ cùng ñi trên 
tàu, chúng tôi gặp chị Trần Tiễn Như Linh, Phó Chủ 
Tịch, BCH Hội Y Sĩ VN tại Hoa Kỳ. Chị Linh dáng 
nhanh nhẹn, nhiệt tình, là tiêu biểu cho thế hệ thứ hai 
mà  y giới kỳ- vọng. 

Vào một buổi chiều, tìm một chỗ vắng trên tầng cao 
của tàu, nhìn mặt trời như chìm dần vào ñại dương, 
vương lại những ánh nắng vàng yếu ớt. Cảnh bao la, 
thanh bình, tuyệt ñẹp. Nhớ lại bao kỷ niệm trong 20 
năm sinh hoạt, tình bạn bè thắm thiết, tình ñồng nghiệp 
chân thành ñã thể hiện trong những giờ  bàn công việc, 
vui chơi. Cảm tạ các anh, các chị ñã cho nhau những 
tấm lòng, làm cho cuộc sống thêm ñẹp. 

 
Xuân Kỷ Sửu  
Hoàng Cầm. 


