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Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 ở San 

Jose quyên góp được $1 triệu 50 ngàn 
Lâm Hoài Thạch/Người Việt 

August 6, 2017 

 

 

Sân khấu trong giờ khai mạc Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ lần thứ 11.  

(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) 

 

SAN JOSE, California (NV) – Tính đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, 6 

Tháng Tám 2017, Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh Người Thương Binh 

VNCH’ lần thứ 11 tổ chức ở San Jose đã quyên góp được hơn 1 triệu 

50 ngàn đô la, theo Ban Tổ Chức cho báo Người Việt biết. 

Đại nhạc hội khai mạc lúc 12 giờ trưa và kéo dài đến 8 giờ tối cùng 

ngày, tại sân vận động trường trung học Yerba Buena, San Jose, thu 

hút từ 8 đến 10 ngàn người tham dự, theo lời ông Nam Lộc, một 

thành viên của Ban Tổ chức, cho hay. 
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Toàn bộ chương trình được đài truyền hình SBTN phát trực tiếp cho 

khán giả ở khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và trên 

mạng xã hội facebook, youtube cho khán giả toàn cầu. 

Trong lễ khai mạc, tiết mục cảm động khiến nhiều người rơi lệ là lễ 

tưởng niệm cố nữ Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ân nhân của vô 

số thương phế binh và quả phụ VNCH, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ 

Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH và là người từng đứng đầu các 

đại nhạc hội Cám Ơn Anh. 

 

Tưởng niệm cố Trung tá Hạnh Nhơn trong lễ khai mạc. 

(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) 

 

Góp mặt trong chương trình văn nghệ trong suốt 8 tiếng đồng hồ có 

40 ca sĩ đến từ Nam và Bắc California, trong đó các ca sĩ quen thuộc 

như Thanh Thúy, Thế Sơn, Công Thành và Lynn, Hoàng Anh Thư, 

Lâm Nhật Tiến… 

Chương trình cũng có thành phần MC rất hùng hậu bao gồm: Nam 

Lộc, Trúc Hồ, Minh Phượng, Ngọc Đan Thanh, Thùy Dương, Đỗ Tân 

Khoa, Kim Nhung, Hoàng Tuấn, Leyna Nguyễn, Diệu Quyên, Thy 

Vân và cả nhà báo Nguyễn Văn Khanh. 

Trong chương trình có rất nhiều ca sĩ mang thùng quyên góp xuống 

tận nơi để đồng hương bỏ tiền vào. 

Một trong số đó là nữ ca sĩ Thanh Thúy. Nữ ca sĩ tâm sự rằng ‘rất 

cảm động và vui khi được mang thùng quyên góp để đón nhận các 
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nghĩa cử cao đẹp của đồng hương, ngoài việc đóng góp tiếng hát 

của mình cho chương trình.’ 

Ca sĩ Mai Vy mang thùng quyên góp xuống tận nơi cho đồng hương 

đóng góp cho Đại nhạc hội gây quỹ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) 

Một khán giả, bà Lê Thị Thắm, cư dân San Jose, bày tỏ cảm xúc: 

‘Tôi đã tham dự đại nhạc hội Cám Ơn Anh hai lần, một lần ở Nam 

Cali và lần này ở Bắc Cali. Còn nhớ lần trước gặp bà Hội trưởng 

Hạnh Nhơn nhưng lần này rất buồn vì bà đã mất.’ 

Một khán giả khác là ông Tony Hạnh đến từ Oakland kể với báo 

Người Việt rằng ‘đã 6 lần tham dự đại nhạc hội Cám Ơn Anh.’ 

‘Thật ra tôi cũng là một Thương Phế Binh của sư đoàn 22 Bộ Binh, 

Quân lực VNCH nhưng đã may mắn sang Mỹ được 22 năm. Chúng 

tôi nghĩ, đóng góp cho chương trình là nghĩa vụ của các anh em cựu 

quân nhân Quân lực VNCH.’ 

 

Ca sĩ Thế Sơn với bài hát ‘Anh Không Chết Đâu Anh’.  

(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) 

 

* Mong muốn gặt hái nhiều thành quả 

Trước đó, nói với Nhật báo Người Việt trong giờ khai mạc, Nhạc sĩ 

Trúc Hồ, Tổng giám đốc Đài truyền hình SBTN cho hay, tất cả các bộ 
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phận như kỹ thuật, nghệ sĩ cũng đã sẵn sàng vì việc chuẩn bị từ khá 

lâu rồi. 

Chương trình năm nay do Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Bắc 

California, đài truyền hình SBTN, trung tâm Asia, và Hội H.O. Cứu 

Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH tổ chức, với sự hỗ trợ của các 

hội đoàn Bắc California, ca nhạc sĩ hải ngoại, và một số cơ quan 

truyền thông Việt ngữ. 

Tân Hội Trưởng Hội Cứu Trợ TPBVNCH, ông Nguyễn Văn Ức, nói với 

báo Người Việt rằng, ông và Ban Tổ Chức mong muốn Đại nhạc hội 

lần này đạt được nhiều thành quả hơn các Đại nhạc hội khác để đạt 

được ước vọng của bà cố Hội trưởng Hạnh Nhơn. 

‘Chúng tôi cũng kêu gọi quý ân nhân và quý đồng hương hãy vì 

Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH hãy mở rộng vòng tay 

giúp cho chúng tôi có đủ phương tiện để giúp đỡ các anh em còn 

khó khăn ở quê nhà. Và điều thứ hai, cũng là dịp quý vị bày tỏ niềm 

thương mến với bà cố Hội Trưởng Hạnh Nhơn, vốn khi còn sinh tiền 

lúc nào cũng hy sinh tất cả thời giờ quý giá trong tuổi về chiều giúp 

đỡ anh em Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH.’ 

 
Ông Lê Văn Chinh, điều hợp viên Đại nhạc hội. 

 (Hình: Quang Nguyễn/Người Việt) 

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11, cựu Đại tá 

Không Quân VNCH Nguyễn Hồng Tuyền, tâm sự: ‘Khi chị Hạnh Nhơn 

mất đi là chúng tôi mất đi một người chị cả mà có thể nói rằng đã 

21 năm chị làm việc giúp Thương Phế Binh VNCH. Chúng tôi hợp lại 



5 
 

và cố quyết tâm gắng sức để làm sao cho Đại Nhạc Hội lần này được 

thành công mỹ mãn.’ 

Nguyễn Hồng Tuyền nói thêm: ‘Chúng tôi cũng gởi lời cám ơn tất cả 

đồng hương trong nước Mỹ, Canada, Úc, và khắp nơi trên thế giới đã 

có tấm lòng hảo tâm quyên góp gởi về giúp đỡ anh em Thương Phế 

Binh. Với danh nghĩa là trưởng ban tổ chức đại nhạc hội lần này, 

chúng tôi rất vui vì đã nhìn thấy người Việt chúng ta ở Florida, ở 

Houston, ở Arizona, … những người trẻ đã bắt đầu dấn thân và tiếp 

tục con đường và công việc mà chúng tôi đang làm.’ 

 

 

Chuyển Đến: Thiên Kim 

Ngày 07/8/2017 
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