
 

  

Đề nghị ngày họp mặt đầu xuân 2020 

 

Chào các bạn, 

 

Trong buổi đám cưới con bạn Cao Nguyễn Huy hôm 
05/01/2020 vừa rồi, lớp khoá 2 tham dự được 09 người và có 
bàn nhau về dự định họp mặt thường niên của khóa như mọi 
năm. Có hai lựa chọn được đề cập về địa điểm: 

1. Bạn Hồ Phương Liên đề nghị mời mọi người về chơi ở 
nhà bạn tại Xuyên Mộc. Nếu theo phương án này thì Đồng 
sẽ có thể lo được một xe 29 chỗ hoặc hai xe 15 chỗ để 
đón các bạn quanh Saigon hoặc Đồng Nai cùng đi và về 
trong ngày với nhau; 

2.  
3. Một vài ý kiến khác thì đề nghị tiếp tục mượn địa điểm Bộ 

Môn Dinh Dưỡng ở Đại Học Nông Lâm tổ chức như năm 
vừa rồi. Theo phương án này thì bạn Đồng cũng sẽ lo 
được địa điểm và ăn uống. 

Thật ra cũng có ý kiến đề cập đến việc tìm một quán / nhà hàng 
nào đó quanh Saigon để tổ chức nhưng phương án này gặp 
khó ngay từ đầu là rất khó xác định sớm số lượng người sẽ 
tham dự để đặt chỗ cho phù hợp nên xem như mọi người rút lại 
còn hai phương án nêu trên. 

Về thời gian thì gần như mọi người đề nghị chọn ngày mùng 9 
Tết tức 02/02/2020 DL (giờ nhìn lại thấy cái ngày Tây này đẹp 
quá nên chắc là mọi người lại càng đồng ý nữa) vì đây là ngày 
Chủ Nhật nên sẽ không vướng bận gì cho những bạn nếu vẫn 
còn đang làm việc. 



Xin đề nghị các bạn cho biểu quyết chọn lựa địa điểm và gởi 
cho bạn Đồng.  

Đến hết ngày 19/01/2020 tức là ngày 25 Tết thì Đồng sẽ tổng 
kết các ý kiến biểu quyết và đăng ký tham dự để gửi tiếp thông 
báo chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức họp mặt Khoá 
2 Tết Canh Tý cũng như chuẩn bị phương án tổ chức, nhất là 
nếu các bạn lựa chọn phương án 1. 

 

Rất mong các bạn sẽ có ý kiến sớm và tham gia họp mặt đông. 

 

Thân chào, 
 


