
 

Thủ Đức, ngày 20 tháng giêng 2022 (ngày 18 âl 2021) 

Chào các bạn CNTY K2, 

Thư này của Đồng có tiêu đề “thư đầu năm/cuối năm” vì chắc các bạn cũng đều thấy là hiện 

giờ đang là hơn giữa tháng 01 DL nên là đầu của năm 2022 rồi, nhưng ngược lại còn 11 ngày 

nữa mới sang năm của con Hổ nên giờ vẫn đang là cuối năm con Trâu. Cuối hay đầu năm thì 

cũng là dịp để tâm tình đôi chút. 

Trước nhất là Đồng xin gửi lời chào đến các Anh, Chị, các bạn của CNTY K2 thân mến. Hy 

vọng mọi người an lành qua một năm khó khăn vì đại dịch toàn cầu. 

Cá nhân Đồng và gia đình vẫn ổn định về sức khoẻ. Và như ở VN hiện nay, thay cho lời thăm 

hỏi “khoẻ không, làm ăn ra sao” như trước đây thì giờ là câu hỏi “sao, chích ngừa hết chưa?” 

hoặc “chích ngừa mũi 3 chưa?”, thì Đồng và gia đình cũng như khá đông người đã chích ngừa 

Covid đến mũi thứ ba được gần một tháng rồi nên tạm yên tâm khi đi lại, gặp gỡ các nơi. 

 Về mặt công việc thì từ tháng 04/2021 Đồng làm việc toàn thời gian cho một công ty có tên 

Thagrico, là một đơn vị thành viên của tập đoàn Thaco (Trường Hải) mà ở VN mọi người 

quen với sản phẩm ô-tô của Thaco hơn. Tuy nhiên Thagrico thì chuyên trách về nông nghiệp, 

gồm các mảng trồng cây ăn trái (chuối, dứa, xoài), chăn nuôi (heo, bò thịt). Công việc của 

Đồng tại công ty thiên về các hoạt động liên quan đến con bò thịt thôi. Và vì thiên về con bò 

nên khoảng hơn ba tháng nay và sắp tới thì Đồng làm việc thường trực tại khu vực tỉnh Gia 

Lai chứ không ở quanh Thủ Đức như trước đây. Thỉnh thoảng vài tuần thì cuối tuần bay từ 

Pleiku, thành phố của tỉnh Gia Lai, về thăm nhà rồi sáng thứ hai bay lên trở lại. Mỗi chuyến 

bay mất 60 phút nên không xa xôi lắm. 

 Cũng do ở xa nên trong năm 2021 vừa rồi Đồng chưa gặp mặt trực tiếp một thành viên nào 

của Khóa 2 cả, mặc dù thỉnh thoảng có liên lạc qua điện thoại, zalo với chị Tài, vợ anh 

Nguyễn Xuân Lành. Gia đình chị Tài anh Lành tạm ổn, tức là không bị tác động trực tiếp từ 

Covid nhưng theo như chị Tài cho biết thì cả hai Anh Chị lúc này sức khoẻ đều yếu đi do 

bệnh tật và tuổi tác. 

 Có một cháu gái con của một bạn (đã mất) trong K2 cũng có liên lạc với Đồng hồi tháng 9-

10/2021 nhờ hỗ trợ. Vì đây là mối liên hệ xa nên Đồng chỉ dùng tiền túi tự hỗ trợ cháu một 

chút nhưng gần đây cháu có liên lạc nhờ hỗ trợ nhiều hơn mà Đồng lại không có điều kiện xác 

minh về tình trạng của cháu nên đã từ chối, không thể hỗ trợ tiếp được. 

 Nhân đây cũng xin báo với các bạn là Quỹ lớp K2 hiện còn tồn 16,692,000 vnd như trong file 

kèm theo đây. Trong năm qua chỉ sử dụng Quỹ có một lần, còn vài lần khác mặc dù nghe tin 

có bạn trong lớp có việc buồn hoặc có trường hợp khó khăn nhưng vì nằm trong giai đoạn 

cách ly triệt để cả nước, không thể đi lại gặp gỡ được nên cũng không có dịp sử dụng số tiền 

quỹ này. Nhân dịp đầu năm mới xin nhờ các bạn có ý kiến xem có cần chi tiêu quỹ cho việc gì 

không? Còn với số quỹ hiện tại đang tồn cũng như có vẻ khó có việc để chi tiêu nên Đồng đề 

nghị các bạn đừng gửi đóng góp gì hết cho Quỹ của lớp cả. 

 Hiện giờ thì Đồng cũng chưa dám đề xuất việc họp lớp hay gặp gỡ gì cả nên viết thư này vừa 

là gửi thông tin đến các bạn trong, ngoài nước và vừa là xem các bạn có ý kiến đề xuất gì 



không thì xin cho biết để cũng có thông tin qua lại gì đó với nhau chứ trong năm rồi mọi 
người im ắng quá. 

 Xin chào các bạn, 

 

D��ng Duy Đôǹg 

 


