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THÔNG BÁO 
Về Đại hội Đại biểu Câu lạc bộ Cựu học sinh LAS, 6/7/2014 

 

 

Sáng Chủ nhật 6/7/2014, Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Cựu học sinh Lycée 

Albert Sarraut đã đư ợc tổ chức trọng thể tại Petit Lycée cũ nay là Trư ờng PTTH 

Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội. Về dự có gần 100 đại biểu thay mặt cho các thế hệ 

thuộc các đơn vị, khối lớp. 

Đại hội đã nghe ông Đỗ Hữu Điển, Chủ tịch Câu lạc bộ đọc báo cáo tổng kết 

hoạt động nhiệm kỳ vừa qua và trình bày phương hướng hoạt động của CLB nhiệm 

kỳ 2014 - 2017 (có văn bản). Đại hội cũng đã biểu quyết bàn Ban chấp hành mới 

của Câu lạc bộ (danh sách kèm theo). 

Đến dự, ông Nguyễn Huy Quang, chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt - 

Pháp đã tặng hoa chúc mừng Đại hội và có bài phát biểu chân tình, sâu sắc (có văn 

bản). 

Ngay tại Đại hội, Ban chấp hành mới đã bầu ông Đỗ Hữu Điển làm chủ tịch, 

ông Vũ Thượng Hậu làm phó chủ tịch thường trực, bà Phạm Thị Trâm làm phó 

chủ tịch, ông Nghiêm Xuân Sơn làm phó chủ tịch và ông Trần Hữu Quang làm 

Tổng thư ký của Câu lạc bộ. 

Đại hội đã kết thúc bằng một nghị quyết (có văn bản) lúc 11h00 cùng ngày. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014 
TM. Ban chấp hành CLB ALAS 

Tổng thư ký 
 
 
 
 

Trần Hữu Quang 
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THÔNG BÁO 
DANH SÁCH CHỦ TỊCH DANH DỰ VÀ BAN CHẤP HÀNH CÂU LẠC BỘ ALAS 

NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
 

1. Ông Nguyễn Hồ, ở Hà Nội, khóa học 1931-1942 
Chủ tịch danh dự: 

2. Ông Nguyễn Lân Đính, ở TP. Hồ Chí Minh, khóa học 1937-1949 

1. Ông Đỗ Hữu Điển, ở Hà Nội, khóa học 1946-1958, chủ tịch 
Ban chấp hành: 

2. Ông Vũ Thượng Hậu, ở Hà Nội, khóa học 1950-1962, P. chủ tịch thường trực. 
3. Bà Phạm Thị Trâm, ở TP. Hồ Chí Minh, khóa học 1954-1960, phó chủ tịch 
4. Ông Nghiêm Xuân Sơn, ở Hà Nội, khóa học 1957-1965, phó chủ tịch 
5. Ông Trần Hữu Quang, ở Hà Nội, khóa học 1953-1963, tổng thư ký 
6. Ông Nguyễn Mạnh Tùng, ở Hà Nội, khóa học 1953-1963, ủy viên 
7. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, ở Hà Nội, khóa học 1949-1960, ủy viên 
8. Ông Nguyễn Trọng Hiển, ở Hà Nội, khóa học 1948-1960, ủy viên 
9. Bà Trương Bảo Lan, ở Hà Nội, khóa học 1954-1960, ủy viên 
10. Ông Bùi Đình Thắng, ở TP. Hồ Chí Minh, khóa học 1952-1964, ủy viên 
11. Ông Vũ Quốc Hưng, ở Hà Nội, khóa học 1952-1964, ủy viên 
12. Ông Nguyễn Văn Đạt, ở Hà Nội, khóa học 1960-1964, ủy viên 
13. Ông Vũ Văn Hóa, ở Hà Nội,  khóa học 1956-1960, ủy viên 
14. Ông Nguyễn Hữu Hưng, ở Hà Nội, khóa học 1958-1961, ủy viên 
15. Bà Nguyễn Thị Hoài An, ở Hà Nội, khóa học 1954-1964, ủy viên 
16. Ông Lương Tuấn Khanh, ở Hà Nội, khóa học 1957-1961, ủy viên 
17. Ông Lưu Mạnh Hiệp, ở Hà Nội, khóa học 1957-1961, ủy viên 
18. Ông Trần Khánh Bảo, ở Hà Nội, khóa học 1955-1965, ủy viên 

Hà Nội, ngày 15/7/2014 
TM. Ban chấp hành Câu lạc bộ ALAS 

Chủ tịch 
 

 
Đỗ Hữu Điển 
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BÁO CÁO 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ  
CỰU HỌC SINH LYCÉE ALBERT SARRAUT 

(Nhiệm kỳ đầu, 2011 - 2014) 
 
 

Kính thưa
      Hợp tác Việt Nam - Pháp. 

:  - Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Hội Hữu nghị và  

- Quý vị đại biểu. 
- Các anh, chị Cựu học sinh LAS đại diện cho các  
   đơn vị, khối, lớp. 
 

Câu lạc bộ Cựu học sinh LAS của chúng ta đã chính th ức thành lập theo 
quyết định của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp được 3,5 năm. 

Ngay từ ngày đầu thành lập, 9/01/2011, gần 300 anh, chị các thế hệ học sinh 
LAS từ 9 đơn vị khối lớp, một số nhóm và cá nhân, trong cả nước đã vui mừng về 
tụ họp tham dự. Đó là các đơn vị: 

1. Đơn vị các anh, chị cao tuổi học từ 1948 về trước. 
2. Đơn vị tổng hợp các thế hệ, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. 
3. Đơn vị các anh chị học từ : 1948 - 1960 
4. Đơn vị các anh chị học từ : 1950 - 1961 
5. Đơn vị các anh chị học từ : 1952 - 1960 
6. Đơn vị các anh chị học từ : 1954 - 1965 
7. Đơn vị các anh chị học từ : 1955 - 1965 
8. Đơn vị các anh chị học từ : 1957 - 1965 
9. Đơn vị các anh chị học từ : 1960 - 1965 
Và đến nay, sau ngày họp mặt quốc tế của Cựu học sinh LAS (27/10/2013) 

đã có thêm 4 đơn vị được tập hợp lại gồm: 
10. Đơn vị các anh chị học từ : 1957 - 1964 
11. Đơn vị các anh chị học từ : 1961 - 1964 
12. Đơn vị các anh chị học từ : 1956 - 1964 
13. Đơn vị 4F 
Như vậy, theo danh sách được các đơn vị thông báo, Câu lạc bộ chúng ta có 

khoảng 500 anh chị em đã được tập hợp. 



Là thành viên của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp, anh chị em 
Cựu học sinh LAS càng tự hào và tự tin hơn trong các hoạt động của Câu lạc bộ. 

Các hoạt động ở đơn vị khối lớp và phạm vi chung của CLB đều được kết 
hợp, hỗ trợ cho nhau, diễn ra thường xuyên, mang lại ý nghĩa cao đ ẹp, tình thân 
hữu gắn bó, tình đồng môn sâu sắc và tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Pháp. 

Hoạt động chủ yếu và thường xuyên hơn cả là ở đơn vị khối lớp. Công việc 
giảng dạy, học tập và sử dụng tiếng Pháp được nhiều thành viên quan tâm, chú ý 
hơn, một số anh chị em đã sử dụng tốt vốn tiếng Pháp trong kinh doanh, tham gia 
dự án, làm công việc dịch thuật, làm hướng dẫn viên du lịch vv... Nhiều đơn vị đã 
thường xuyên tổ chức họp mặt đón tiếp anh chị em ở xa và ở nước ngoài về như 
các đơn vị cao tuổi, TP. Hồ Chí Minh, khóa 48-60, 52-60, 50-61. Nhiều đơn vị đã 
tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ra trường; đơn vị 48-60 đã in một kỷ yếu đẹp giới 
thiệu chân dung từng thành viên, đơn vị 52-60 cũng thực hiện một DVD giới thiệu 
các thành viên của mình, đơn vị nào cũng có rất nhiều ảnh và kỷ niệm từ xa xưa về 
lớp mình. Các hoạt động pique nique, tham quan, du lịch trong và ngoài nước, hoạt 
động thể thao, vui chơi giải trí và họp mặt ở nhà hàng là các hoạt động thường 
xuyên của tất cả các đơn vị. Ở đơn vị khối lớp nào, các hoạt động phúng viếng, 
tưởng nhớ, mừng thọ, mừng sinh nhật, mừng đám cưới vàng, mừng đám cưới con 
cháu, mừng tân gia, thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn, giúp đỡ nhau ... được các 
thành viên quan tâm tham gia chân tình; 

Những năm vừa qua, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội Hữu nghị và Hợp tác 
Việt - Pháp và Liên hiệp các Hội Hữu nghị, chúng ta đã t ạo dựng được mối quan 
hệ tốt đẹp với Đại sứ quán Pháp; hàng năm, chúng ta gửi lẵng hoa chúc mừng và 
cử đại biểu đến dự Quốc khánh Pháp, chúng ta đã h ợp tác tốt với Đại sự quán 
Pháp, Trung tâm Văn hóa Pháp “ESPACE” tại Hà Nội, Hội Cựu sinh viên học ở 
Pháp UAFV và Hệ thống Nhà hàng GOLDMALT, tổ chức các hoạt động, chào 
mừng “Ngày Quốc tế Ppháp ngữ  20/3” hàng năm, hưởng ứng cuộc thi hát bằng 
tiếng Pháp, tổ chức khiêu vũ, h ọp mặt xã giao với bạn bè nước ngoài, tổ chức 
thuyết trình bằng tiếng Pháp, tham gia ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị nạn động đất 
sóng thần và ủng hộ phong trào quỹ “Lục lạc vàng”. Chúng ta đã t ổ chức đi thăm 
các Cựu học sinh cao tuổi, già yếu như thăm bác Bùi Tường Trác 94 tuổi ở TP. Hồ 
Chí Minh, thăm các bác Nguyễn Hồ, Vũ Thị Chín, Nguyễn Văn Sự, Phạm Xuân 
Nhuận vv... ở Hà Nội, thăm anh Nguyễn Ngọc Hàm, anh hùng lao động nguyên 
giám đốc bệnh, viện ở Uông Bí. Chúng ta đã cử đoàn đại biểu đến viếng Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp tại tư gia. 



Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường PTTH Trần Phú - Hoàn Kiếm, 
chúng ta đã tổ chức Hội trường - LAS hàng năm tại Petit Lycée cũ, s ố lượng anh 
chị em về dự của năm sau đều tăng hơn năm trước, từ 300, rồi 350 và đến năm 
2013, nhân 40 năm kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Pháp, được sự đỡ đầu của ngài 
Đại sứ Pháp Jean Noël Poirier và ngài Đại sứ, chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác 
Việt Nam- Pháp, Nguyễn Huy Quang, ALAS và ALAS Việt Nam đã tổ chức thành 
công cuộc Hội tụ Quốc tế - Trồng cây kỷ niệm - thăm trường cũ của Cựu học sinh 
LAS các thế hệ tại Hà Nội, ngày 27/10/2013, sau hơn nửa thế kỷ, với con số lên 
đến 400 người, đã đ ể lại dấu ấn lịch sử tốt đẹp, được dư luận xã hội và báo chí 
quan tâm đánh giá tốt.  

Cây Phượng kỷ niệm của tình “Hữu Nghị” trồng ngày ấy của chúng ta đến 
nay đã cao hơn, to hơn và có một bộ lá mới, nhiều hơn, đang xum xuê, xanh tốt. 

Trong quá trình hoạt động, chúng ta vui mừng thấy rằng ALAS Việt Nam và 
ALAS, Cựu học sinh LAS ở Việt Nam và Cựu học sinh LAS ở các nước ngày càng 
tìm lại được nhau nhiều hơn, quan hệ với nhau, hiểu biết nhau và gần gũi, đoàn kết 
với nhau hơn. 

Chúng ta hài lòng, đã c ố gắng lập được một trang Web. Trang Web dã đi 
vào hoạt động được gần 2 năm, nội dung bài vở tốt tuy còn khiêm tốn. Song hiện 
nay, trang Web đang cần người kế tiếp công việc quản lý. 

Để quản lý, tổ chức, duy trì và phát triển các hoạt động của CLB, chúng ta 
đánh giá cao vai trò người đứng đầu - đại diện của các đơn vị, các anh chị tích cực 
trong Ban chấp hành, các anh chị thành viên tích cực và một số anh chị tự nguyện, 
nhiệt tình đứng ra đảm nhiệm công việc trọng trách. 

Chúng ta hoan nghênh và cảm ơn các anh, các chị ở danh sách dưới đây đã 
tích cực đóng góp cho hoạt động của Câu lạc bộ: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Bảo Châu 

2. Anh Nguyễn Minh Vũ 

3. Anh Nguyễn Văn Sự 

4. Anh Hoàng Đình Hải 

5. Anh Dương Chân 

6. Ạnh Đỗ Hữu Điển 

7. Anh Nguyễn An Kiều 

8. Anh Lê Lành 

20. Anh Nguyễn Hữu Ưng 

21. Anh Nguyễn Mạnh Tùng 

22. Chị Nguyễn Quỳnh Châu 

23. Anh Vũ Quốc Hưng 

24. Chị Trương Bảo Lan 

25. Anh Nguyễn Văn Đạt 

26. Anh Trần Hữu Quang 

27. Anh Nguyễn Ngọc Quang 



9. Anh Phí Hoàng Cường 

10. Chị Phạm Thị Trâm 

11. Anh Vũ Huy Tú 

12. Anh Bùi Đình Thắng 

13. Anh Nguyễn Trọng Hiển 

14. Chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh 

15. Anh Vũ Thượng Hậu 

16. Anh Nguyễn Viết Dũng 

17. Anh Phạm Huy Hoàn 

18. Chị Nguyễn Thị Nguyệt 

19. Chị Phan Lê Nghi 

28. Chị Nguyễn Thị Hoài An 

29. Anh Vũ Đại Dương 

30. Anh Phạm Văn Cự 

31. Anh Ngô Gia Linh 

32. Anh Đặng Tất Tiến 

33. Anh Trần Hữu Được 

34. Anh Nghiêm Xuân Sơn 

35. Chị Nguyễn Kim Nhàn 

36. Anh Lương Tuấn Khanh 

37. Anh Vũ Văn Hóa 

38. Anh Nguyễn Văn Lân  
 

Về tài chính - quỹ của CLB, chúng ta đánh giá cao sự đóng góp của mỗi 
thành viên ALAS trong mọi hoạt động đồng thời hết sức coi trọng sự tài trợ hảo 
tâm của cá nhân và tổ chức. 

Xuyên suốt mọi hoạt động lớn của CLB, cho đến nay, gia đình c ố giáo sư, 
danh họa Nam Sơn mà anh An Kiều, chị Nguyệt Minh, chị Hoài An đại diện là nhà 
tài trợ chính, lớn nhất và rất vô tư cho CLB. 

Việc quyết toán thu chi hàng năm của CLB đã đư ợc công khai thông báo 
trong các cuộc họp tổng kết hoặc trên mạng nội bộ. Quỹ CLB, tính cho đến sau 
cuộc họp mặt quốc tế 27/10/2013 tại Hà Nội còn: 18.921.000NVĐ. 

Đánh giá chung, chúng ta thấy rằng, tổ chức và hoạt động của CLB nhiệm 
kỳ vừa qua đã đi đúng hư ớng, đúng mục đích của quy chế, điều lệ. Kết quả hoạt 
động đã góp phần tăng thêm tình thân hữu - đồng môn và niềm vui cho anh chị em 
Cựu học sinh LAS, góp phần động viên phong trào pháp ngữ và cho sự đoàn kết, 
hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp. 

Hướng hoạt động của CLB ALAS Việt Nam cho nhiệm kỳ tiếp theo 2014 - 
2016: duy trì và phát triển, làm phong phú, hiệu quả hơn các hoạt động của nhiệm 
kỳ đầu, vì tình thân hữu Alasiens, Alasiennes, vì sự phát triển của phong trào pháp 
ngữ và cộng đồng pháp ngữ, vì tình đoàn k ết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - 
Pháp. Các hoạt động thường xuyên tập trung ở đơn vị khối lớp là chính, đồng thời 
kết hợp với hoạt động chung của CLB. Hàng năm, chúng ta tiếp tục lấy một ngày 
chủ nhật, tuần thứ 3 của tháng 10 tại Petit Lycée cũ làm ngày H ội trường của học 



sinh LAS. Về xây dựng quỹ của CLB, chúng ta, mỗi người đóng góp tối thiểu là 
50.000đ/năm và hơn thế là tùy tâm. 

Câu lạc bộ ALAS - Việt Nam chúng ta thành lập mới được ở nhiệm kỳ đầu, 
mọi công việc xây dựng tổ chức, tổ chức hoạt động và xây dựng quỹ đều mới mẻ 
nên rất mong muốn nhận được sự hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của các thành viên và 
của Alasiens, Alasiennes ở khắp mọi nơi, của bạn bè pháp ngữ, của cá nhân và cơ 
quan, tổ chức và của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp. 

Xin cảm ơn Quý vị! 
 

Hà Nội, Chủ nhật 6/7/2014 
TM.BAN CHẤP HÀNH 

CÂU LẠC BỘ ALAS - VIỆT NAM 
Chủ tịch 

 

Đỗ Hữu Điển 
 



PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II 

CÂU LẠC BỘ CỰU HỌC SINH ALBERT SARRAUT 

 

- Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

- Thưa các vị khách mời và các đại biểu dự Đại hội, 

 

Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến Đại hội lần thứ hai Câu lạc bộ cựu học sinh Alber 

Sarraut Việt Nam một lẵng hoa biểu trưng cho tình c ảm và lời chúc Thành công 

của Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp đối với 

Đại hội của CLB ALAS-VN. 

- Thưa các bác, các anh, các chị, 

Từ 4 năm trở lại đây, có một sự trùng hợp thú vị đã đưa chúng ta, các bác, các 

anh, các chị Alasiens và chúng tôi, những đại diện của đại gia đình nh ững người 

Việt nói tiếng Pháp trong cả nước tề tựu bên nhau vào 3 ngày chủ nhật tại cùng 

một địa điểm là trường PTTH Trần Phú hay Petit Lycée trong trái tim của mỗi bác, 

mỗi anh, mỗi chị.  

4 năm trong hoạt động của một tổ chức là một khoảng thời gian không dài. 

Nhưng từ tình cảm gắn bó mật thiết của các bác, các chị, các anh đối với mái 

trường Albert Sarraut năm xưa; sự khao khát, trân trọng của các vị đối với sự ra 

đời và hoạt động của tổ chức Câu lạc bộ ALAS-VN; tình đoàn kết, sự chia lửa của 

mỗi thành viên dành cho ban lãnh đ ạo CLB và cho các hoạt động của CLB, mà 

trên chặng đường ngắn ngủi đó, ALAS-VN đã làm nên đư ợc những điều kỳ diệu 

mà báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I của CLB vừa được bác Đỗ Hữu Điển 

trình bày đã nói rất rõ. Nói là kỳ diệu bởi chính những thành quả đó đã khẳng định 

sự tồn tại và sức sống mạnh mẽ của bản thân CLB; khẳng định vị trí và ảnh hưởng 

của CLB, không chỉ ở trong nước mà đặc biệt là trong cộng đồng Alasiens quốc tế, 

ở Pháp, ở châu Âu nói chung, ở Mỹ. Nói là kỳ diệu bởi các bác đã làm đư ợc điều 

đó khi CLB mới thành lập được gần 4 năm; và làm được trong điều kiện và hoàn 



cảnh của một tổ chức nhân dân Việt Nam không trụ sở, không có nguồn tài chính 

ổn định, phương tiện hoạt động rất eo hẹp- tất cả chỉ trông chờ vào sự dấn thân tự 

nguyện tận tụy hết mình của Người Đứng đầu và tập thể ban lãnh đạo CLB, các vị 

có trách nhiệm ở các khối lớp trong toàn quốc, các hội viên nòng cốt, vào những 

tấm lòng vàng của các Mạnh Thường Quân Alasiens ở trong và ngoài nước, vào 

tình yêu của tất cả các vị dành cho tổ chức của chính mình.  

4 năm về trước, ngày chủ nhật 09/01 đánh dấu sự ra đời của ALAS-VN trong 

đại gia đình người Việt Nam nói tiếng Pháp. 3 năm sau đó, ngày chủ nhật 27/10 đã 

trở thành mốc son trong lịch sử gần nửa thế kỷ hoạt động của các tổchức Alasiens 

toàn thế giới kể từ ngày Lycée Albert Sarraut chính thức ngừng hoạt động. Mốc 

son đó cũng đ ồng nghĩa v ới việc ALAS-VN được biết đến rộng rãi trong cộng 

đồng các cựu học sinh của Trường ở khắp các châu lục và tự nó cùng với Ngày 

Hội trường vào tháng 10 hàng năm rất có thể sẽ trở thành sự khởi đầu của một 

truyền thống mới mang tầm vóc quốc tế là cuộc hành hương định kỳ tìm về cội 

nguồn Hà Nội của các thế hệ học trò trường Albert Sarraut từ khắp các nẻo đường 

Việt Nam, khắp các chân trời Á-Âu, Bắc Mỹ. Nếu hình thành nên truyền thống 

này, thì rồi đây trách nhiệm, vị trí và tầm vóc của ALAS-VN trong đại gia đình 

Alasiens quốc tế nói riêng cũng như trong hoạt động đoàn kết, hữu nghị của nhân 

dân Việt Nam với bạn bè quốc tế nói chung hẳn sẽ không nhỏ chút nào. Hẳn là các 

bác, các chị, các anh đều vui mừng và tự hào về thành quả của chặng đường 4 năm 

vừa qua của ALAS-VN. Chúng tôi, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp và tất 

cả các tổ chức thành viên trong cả nước đều phấn khởi và tự hào về thành quả trên 

đây của CLB của các vị. 

- Thưa các bác, các anh, các chị, 

Ngày chủ nhật hôm nay 06/7/2014 cũng sẽ là một ngày trọng đại trong lịch sử 

của CLB. Trọng đại bởi nó đánh dấu sự lớn mạnh về mặt tổ chức của ban lãnh đạo 

CLB và của hệ thống các tổ chức thành viên của ALAS-VN trong cả nước. Chúng 

tôi rất mong đợi việc tại Đại hội này, ban lãnh đạo đương nhiệm sẽ được tiếp thêm 



sức mạnh toàn diện cả về trí lực, năng lực, kinh nghiệm và điều kiện hoạt động với 

sự tự nguyện tham gia chia lửa của nhiều gương mặt mới có uy tín cao trong cộng 

đồng CLB Alasiens Việt Nam. Đi cùng với sức sống mới của ban lãnh đạo CLB là 

những ý tư ởng mới và những chương trình hoạt động nhằm thực hiện 2 mục tiêu 

song trùng của CLB, ở trong nước là thu hút đông đảo hơn nữa những ai từng là 

học sinh trường Albert Sarraut nhưng chưa tham gia CLB; và ở ngoài nước là kết 

nối, đoàn kết rộng rãi với các tổ chức và cá nhân Alasiens hải ngoại, trước hết và 

chủ yếu là với ALAS ở Pháp, với các Alasiens ở châu Âu, châu Mỹ. Chúng tôi 

cũng mong chờ việc Đại hội sẽ dành thời gian trao đổi, cho ra đời những quy định, 

quy chế mới để ALAS-VN không chỉ là tổ chức của những mái đầu bạc Alasiens 

như thực tại mà sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển về lâu dài, sau các thế hệ chúng ta 

hôm nay.  

Thưa các bác, các anh, các chị,  

Sáng nay khi bước chân vào khuôn viên trường Trần Phú, cũng như tâm trạng 

chung của mọi người, tôi cảm thấy rất ấm lòng khi thấy cây phượng vĩ mà các bác 

và các đồng môn quốc tế của các bác đã t ự tay trồng cách đây 8 tháng, qua công 

sức vun, tưới của thày, trò trường Trần Phú, nay đã xanh mướt, ra thêm nhiều cành 

và nhiều lộc mới. Với sức sống đó, cây phượng của các Alasiens hẳn sẽ là minh 

chứng sinh động về cuộc hội ngộ lịch sử 27/10/2013. Cũng với sức sống đó, nó 

như đang hứa hẹn vươn dần tới một sứ mệnh cao hơn, xa hơn mà người trồng cây 

đã gửi gắm trong nó, muốn cây phượng này trở thành biểu tượng sống động về sự 

góp mặt đặc biệt của mái trường Albert Sarraut trong lịch sử quan hệ Pháp-Việt 

Nam và là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.  

Nói lên những điều này, tôi muốn bày tỏ với toàn thể Đại hội sự mong mỏi chân 

thành của Trung ương Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp về những đóng góp 

tốt đẹp mới của CLB ALAS-VN trong nhiệm kỳ 2014-2016 vào những cố gắng 

chung của tổ chức  những người Việt nói tiếng Pháp chúng ta để cây hữu nghị 

Việt-Pháp mỗi ngày thêm xanh tươi, cho thêm nhiều hoa thơm, trái ngọt. Trong sự 



nghiệp đó, cũng như 4 năm qua, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp cùng các 

tổ chức thành viên trong cả nước luôn sát cánh bên các bác, các anh, các chị.  

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 

                                                               Nguyễn Huy Quang 

 


