
 

THÔNG BÁO PICNIC HÈ 2010 
            

HỘI ÁI HỮU AN GIANG BẮC CALIFORNIA sẽ tổ chức PICNIC HÈ  
tại Lake Cunningham Park, 2305 S. White Rd., San Jose, CA 95148, 

Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2010 từ 11AM – 4PM. 
 

Kính mời quý thân hữu, quý đồng hương ( Long Xuyên và Châu đốc )         
đến tham dự. 

Thư mời và chương trình sẽ thông báo sau. Xin ghi lên lịch để nhớ. 
Ban Tổ Chức rất mong đón nhận mọi ý kiến xây dựng và những đóng  

góp vật chất của tất cả quý vị. 
 

Xin vui lòng liên lạc: 
     Địa chỉ:  3660 Valley Ridge Ln., San Jose, CA 95148 

     www.aihuuangiang.org 
     Email: aihuu.angiang@gmail.com 

 
     Điện thoại: 

          - Hội Trưởng, Ông Trần Phước Toàn             (408) 946-2609 
          - Phó HT. Nội vụ, Ông Nguyễn Tấn Thuận      (408) 945-9575 
          - Phó HT. Tài chánh, Cô Đặng Lillian              (408) 898-7150 
          - Tổng Thư Ký, Anh Nguyễn Minh                  (408) 255-1452 
           - Phó TTK, Anh Khúc Minh                            (408) 910-8686 

                                                                     
                                                                    TM. Ban Tổ Chức 

                                                                         Hội Trưởng 
                                                                    

                                                                  TRẦN PHƯỚC TOÀN 

 
 

 THƯ CẢM TẠ 
 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị ân nhân đã nhiệt tình  
bảo trợ Báo Xuân, hoặc đăng quảng cáo cơ sở thương mại trong  

GIAI PHẨM XUÂN AN GIANG 2010.  
Kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. 

 
Chúng tôi xin thành thật cảm tạ quý vị văn bút ở khắp nơi đã  

thương mến gởi rất nhiều bài vở đóng góp cho Báo Xuân An Giang 2010,  
nhưng vì số trang có giới hạn, nên một số tác phẩm chưa đăng được. Kính  

mong quý vị thông cảm.   
 

Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ, tinh thần tráng kiện, sáng tác nhiều tác  
phẩm nghệ thuật có giá trị cho mọi người thưởng thức.                                                   

                                                                         
BAN  BÁO  CHÍ 

 


