
Sài Gòn, ngày 20 tháng 6, 2022 

Chào các bạn, 

Xin được mượn danh sách gửi thư của bạn Điền để gửi thư đến các bạn CNTY K.2. 

Một số năm trước khi xảy ra dịch Covid-19, lớp CNTY K.2 vẫn thường tổ chức một buổi họp 
mặt vào khoảng ngay sau Tết Âm Lịch để các bạn gặp nhau, ôn kỷ niệm xưa. Tuy nhiên hai 
năm 2020, 2021 do dịch bệnh đã làm cho không thể thực hiện được. 

 Năm nay tình hình có vẻ bắt đầu ổn định trở lại nên tuy hiện nay còn hơn 6 tháng nữa mới 
đến Tết, nhưng Đồng xin gửi thư này đề nghị và thông báo đến các bạn là Đồng xin được đại 
diện lớp sẽ tổ chức một buổi họp mặt lớp vào sáng ngày mùng 08 Tết ÂL, tức nhằm 
ngày  29/01/2023. Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau nhưng sẽ ở quanh Thủ Đức hoặc một 
quận trung tâm của TP.HCM. Có thể vẫn sẽ là phòng họp thuộc Bộ Môn Dinh Dưỡng ở khu 
Trung Tâm Thực Nghiệm của ĐHNL TP.HCM như một vài lần trước đã thực hiện. 

 Chi phí cho việc tổ chức chủ yếu là ăn uống thì Đồng sẽ tạm ứng ra rồi trong buổi họp mặt 
các bạn nào tham dự sẽ đóng góp vào tùy ý. Riêng phần quỹ lớp mà Đồng đang giữ thì cũng 
sẽ chỉ trích ra một chút làm quà Tết gửi bạn Nguyễn Xuân Lành. Tuy nhiên Đồng xin phép 
cũng sẽ dùng quỹ lớp để lo phần chi phí đi lại cho bạn Lành + chị Tài, vợ bạn Lành, có thể 
cùng đến tham dự họp mặt nếu sức khoẻ của Anh Chị đủ để đi lại được. 

 Thư này thông báo trước để các bạn ở xa, nhất là ở nước ngoài nếu có dự định về VN thời 
gian sắp tới thì ráng kết hợp trùng vào quãng thời gian này để có thể cùng tham gia họp mặt 
với lớp. Do hiện tại thì còn khá xa nên đến tháng 12 năm nay, Đồng sẽ xin gửi thư nhắc lại 
lần nữa và khi đó sẽ nhờ các bạn thông báo về khả năng có thể tham dự họp mặt hay không để 
biết số lượng tham dự và thực hiện việc chuẩn bị. 

 Xin chào và chúc sức khoẻ các bạn. 

  

D��ng Duy Đôǹg 

 


