
BẢN TIN NGẮN VỀ ĐHVBAC 2017 
 

Kính thưa qúy NT và quý chị và các bạn, 
 
Đại Hội Võ Bị Âu Châu đã kết thúc hơn 1 tuần, nhưng đối với đa số thì Đại Hội vẫn còn tiếp 
diễn. Quý NT, quý chị và TTNĐH đang tham dự “hậu ĐH”.  Những vị có thẩm quyền trong LH 
đều đang vắng mặt. Tôi nghĩ  mọi thông báo về ĐHVBAC 2017  sẽ được gửi tới quý vị vào tuần 
sau, nhưng nhiều vị nóng ruột đã e-mail hoặc điện thoại hỏi nhau “ĐHVBAC” đi tới đâu rồi ? 
Liên Hội sẽ đi về đâu ? ai là LHT v.v....  
Tôi không  đi theo phái đoàn du lịch tới các nước Đông Âu, đã được sự ủy quyền của Trưởng 
BTC, mạn phép gửi tới quý vị 1 bản tin ngắn trong khi chờ Văn Thư chính thức của Tân LHT 
với thành phần Ban Chấp Hành. 
 

 
 

- Đại Hội VBAC Lần Thứ 13 đã khai mạc ngày 27 tháng 7 năm 2017 tại Bad Homburg, 
Germany với sự tham dự của hơn 200 người. 

- và đã chính thức bế mạc ngày 29 tháng 7 năm 2017 .  
- Ngày 29 tháng 7 năm 2017, LH đã có cuộc bầu LHT nhiệm kỳ 2017-2019, với sự hiện 

diện của CSVSQ Tsu A Cầu, Tổng Hội Trưởng. 
 
Chủ Tọa Đoàn  gồm:  
     - CSVSQ Nguyễn Vĩnh Giám K19 
     - CSVSQ Nguyễn Văn Nam K20 
     - CSVSQ Trần Viết Huấn K23 
     - CSVSQ Nguyễn Viết Ấn K24 
     - Chị Đặng Văn Khanh K25/1 



 
 
Cuộc bầu cử dựa theo Nội Quy của Tổng Hội và diễn tiến như sau: 
- Không có ai tự ứng cử 
- 2 CSVSQ được đề cử là CSVSQ Đặng Văn Khanh K25 và CSVSQ Hoàng Tôn Long 

K31 
- Cả 2 đều chấp nhận sự đề cử 
- Cuộc bầu cử kết thúc với 33 phiếu hợp lệ và 1 phiếu trắng: 

. CSVSQ Hoàng Tôn Long với 25 phiếu 

. CSVSQ Đặng Văn Khanh với 8 phiếu 
 

Kết quả:  
CỰU SVSQ HOÀNG TÔN LONG K31 : Liên Hội Trưởng LHVBAC Nhiệm Kỳ 
2017- 2019  
 
 



 
 
 
 

Trong Đại Hội này, phần lớn các sinh hoạt và du lịch đã được CSVSQ Nguyễn Văn Tạo K26 
truyền hình trực tiếp (Live Stream) qua Facebook. Vì nhiều vị không có Account của Facebook 
nên không xem được, cho nên tôi đã chuyển một số video  từ Facebook qua Youtube. 
 
Xin bấm vào Link bên dưới để xem: 
https://www.youtube.com/watch?v=WbfUdtagEZ8&list=PLGmcVeNi_vHwWzSUoh256aAXi2
4ZJd5vk 
Video List được nhật tu hàng ngày để quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của phái đoàn khi tới các 
nước trong chương trình du lịch Âu Châu. 
 
Thân kính, 
Trần Viết Huấn K23 
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