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                                                                                Thông Báo 

                                                              Tin Buồn! 

 

Kính thưa quý Hội viên và Đồng hương NVTN,  
 
Ban Chấp Hành Hội NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận vừa nhận được hung tin:  
 

Ông Huỳnh Tảo 

tục danh Trần Quang Dũng 

sinh ngày 16.05.1953 

tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam 

vừa tạ thế lúc 04:31 giờ 

ngày 25.01.2020, tức mùng 01 Âm Lịch Tết Canh Tý 

 
Là một Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Đức, ông Trần Quang Dũng đã từng sát cánh với mọi 
sinh hoạt đấu tranh chính trị, văn hóa, tôn giáo trong cộng đồng NVTN tại Đức, ông Huỳnh 
Tảo cũng từng là hội trưởng (1987) & phó hội trưởng (2015-2019)  & hội viên tích cực của Hội 
NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận, ông là chủ room diễn đàn „Tranh Luận Tình Hình Việt 
Nam và Thế Giới“ trên hệ thống Pal Talk với Nickname là Hương Quê_56, Tuyết Trắng_14. 
 
Thứ hai tang gia sẽ lo thủ tục lể tang. (mọi chi tiết về tang lễ ông Huỳnh Tảo chúng tôi sẽ 
thông báo tiếp).  Trước sư mất mát to lớn này đối với gia đình ông Trần Quang Dũng và cộng 
đồng NVTN tại Frankfurt chúng tôi sẽ rất hoan nghênh mọi sự liên lạc vấn an tinh thần của 
quý vị đến với tang quyến, đặc biệt là những lời nguyện cầu cho vong linh ông Trần Quang 
Dũng. 
 

Mọi thắc mắc xin liên lạc với bà quả phụ Trần Quang Dũng,  
nhủ danh: Lương thị Lan (Thủ Quỹ của Hôi NVTN tại Frankfurt)  

điện thoại số   069/67737347   
 
Thay mặt Hội NVTN tại Frankfurt, chúng tôi trân trọng kính thông báo đến quý Hội viên, Đồng 
hương, Thân  hữu, Chiến hữu để cùng tường. 
 
Kính thông báo. 
 
TM. Hội NVTN tại Frankfurt & vpc 
Hội Trưởng 

 

 

 

 

 

Võ Hùng-Sơn                
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