
Những bài học em đã học được từ anh là tính dung hòa, biết lắng nghe, và rất 

hăng say trong mọi công việc không hề than van. 

2- Còn đối với anh Hải; anh Hải là một người đứng cạnh Chinh Nguyên, ít nói và 

hiền hòa, tính anh dễ chịu và nhìn mọi người qua những điểm tốt của họ, không 

bao giờ chỉ trích bất cứ một cá nhân nào. Anh nói ít, nhưng làm nhiều với tấm 

lòng thật rộng rải, bao dung. Bất cứ buổi họp hay buổi tiệc nào, anh Hải luôn 

đem đến cho mọi người những giây phút thoải mái, những món ăn ngon miệng, 

những món quà lớn, nhỏ.v.v. 

Anh luôn luôn khen tặng tất cả mọi người, cho người ta những tuyên dương , 

rất khiêm nhường và không bao giờ kể công cho chính mình. 

Nếu nói về những bài học mà em đã học được từ anh, phải nói trước nhất là 

tấm lòng yêu tha nhân, yêu người và yêu đời của anh; bài học kế tiếp là cho đi 

khi mình còn có thể, vì niềm hạnh phúc nhất khi cho đi là nhìn thấy những người 

nhận có một niềm vui. 

Đây là những bài học TX đã cố gắng rút rỉa từ khi được đứng gần anh Hải, để ý 

đến những hành động nghiêm chỉnh nhưng đây tình thân của anh. 

3- Về anh Phó Chủ Tịch Hồng Dũng, em đã hân hạnh được biết anh trước khi em 

chính thức bước chân vào VTLV. Anh là một người anh tinh thần hướng dẫn và 

giúp đỡ khi TX ra mắt hai cuốn sách đầu tiên năm 2010. Anh Hồng Dũng là 

người giới thiệu tác giả và tác phẩm, trong 3 lần ra mắt sách, lần đầu ở hội 

trường anh Duy Văn, hai lần sau ở Martin Luther King library. Những lời phát 

biểu thật linh động, những lời interview qua Calitoday đã vang ra khắp năm 

châu; thế là nhờ anh mà TX được nhiều người bắt đầu tò mò về cuốn sách của 

TX. 

Những bài học từ anh Hồng Dũng thật là thú vị, em học được một chút can đảm 

khi phải phát biểu trước đám đông, học được cách nói không phải cầm giấy, và 

nhất là nói lên bằng tấm lòng. Anh Hồng Dũng có tính nhanh nhẹn, biết tùy cơ 

ứng biến, làm MC đâu phải là công việc ai cũng làm được. Em phục anh tài biết 

tên và biết nhiều quan khách, anh giữ vai trò phó chủ tịch ngoại vụ và người đại 

diện cho tất cả vấn đề giao tiếp thật hoàn hảo. 
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