
TÂM THƯ CỦA THANH XUÂN, TỔNG THƯ KÝ VTLV 

Kính gởi anh Chủ Tịch Lê Văn Hải, anh Chinh Nguyên và tất cả quý anh chị trong 

gia đình VTLV, 

 

Sau một năm qua trong tình trạng bị cách ly, chúng ta đã vui mừng gặp lại với 

những niềm vui trong ngày hội ngộ hôm Chúa Nhật tuần qua. 

Thật là cảm động, thật là vui nhộn, ai cũng nở nụ cười trên môi, không còn phải 

đeo khẩu trang, mọi người thăm hỏi nhau ân cần và vui mừng khi thấy mình 

còn khỏe, thoát qua cơn dịch Covid-19. 

 

Những tâm hồn yêu văn nghệ, những người tác giả mới đem những đứa con 

vừa chào đời ra trình làng, những cuốn sách với đề tài hấp hẫn và độc đáo 

được ra đời trong mùa Covid. 

 

Vì chương trình rất hấp dẫn với nhiều tiết mục, Thanh Xuân không có dịp để 

tâm tình đôi lời cảm tạ đến anh Tân Chủ Tịch Hải, Cựu Chủ Tịch Chinh Nguyên,và 

anh Phó Chủ Tịch Hồng Dũng 

 

Từ năm 2013, sau khi được vinh dự lãnh nhiệm vụ Tổng Thư Ký, TX đã sát cánh 

cùng 3 anh, đã được một diễm phúc đi đồng hành, chia sẻ vài nhiệm vụ, vài 

trách nhiệm, và điều quan trọng nhất là học hỏi rất nhiều trong cuộc hành trình 

đưa VTLV đến một mục đích chung- bảo tồn văn hóa Việt Nam. 

 

1- Đối với anh Chinh Nguyên, anh có tính linh động, uyển chuyển và rất hăng say 

trong công việc của anh; không nổi nóng một cách dễ dàng,chịu khó lắng nghe, 

anh là trung tâm cho mọi người trút cho mình những lời than phiền, là một 

người phải lắng nghe để giải quyết những phiền hà trong nội bộ, chìu lòng mọi 

người để cho gia đình VTLV được êm ấm cho đến ngày hôm nay. 


