
Hoàng Hoa, về Little Saigon San Jose Dự Án và Phát Triễn 

                      (Little Saigon San Jose Initiatives and Development) 

 

Kính thưa quý đồng hương, 

Kính thưa quý vị thân hữu 

Kính thưa ông Chủ tịch LSSJF Nguyễn Ngọc Tiên và các AC/ LSSJF: 

Little Saigon San Jose Dự Án và Phát Triễn (Little Saigon San Jose Initiatives and 

Development, LittleSaigonSJID) là một chủ đề mới mà ít người trong cộng đồng chúng 

ta nhận ra. Danh xưng Little Saigon San Jose bắt đầu được San Jose City chính thức 

công nhận dưới thời Thị trưởng Chuck Reed ngày 6 tháng 11, 2012 by Resolution 

76470 Video https://www.youtube.com/watch?v=Hi1lSYBCzPc 

Ngày nay Little Saigon San Jose (LSSJ) đang trong thời kỳ phát triễn và phồn thịnh, 

nhưng dù sao vẫn còn nhiều khó khăn thí dụ, một khối lượng tiền mặt rất lớn hiện 

diện trên suốt bề mặt của LSSJ và phụ cận như khu vực Tully Rd và Senter Rd và tạo 

nên khó khăn cho các tiểu thương vì phải di chuyễn đến nơi xa để deposit khối tiền 

mặt này. Trong lúc đó về phía Story Rd và King Rd thì có đến 4 chi nhánh nhà banks. 

Sự phát triễn của LSSJ ngoài trên bề mặt (surface,) còn phải phát triễn theo chiều 

cao. LSSJ cần có nhiều khách du lịch thăm viếng, và cần có những nguồn vốn đầu tư. 

LSSJ không đơn giãn hiện hữu chỉ là do công sức xây dựng cộng đồng người Việt tỵ 

nạn cộng sản mà còn do sự đóng góp của nhiều sắc dân khác nữa. LSSJ còn phải 

xem lại sự đóng góp văn hóa của cộng đồng Việt vào lịch sử văn hóa Hoa Kỳ ra sao. 

Trước những vấn đề khó khăn trên LSSJ cần nên có những người thiện nguyện làm 

nhịp cầu giữa LSSJ và City để hổ trợ cho các tiểu thương (merchants) khi có nhu cầu 

cần thiết. Nhìn chung Little Saigon San Jose Dự Án và Phát Triễn là một danh xưng 

dành cho những người thiện nguyện hoạt động vì và cho LSSJ benefits. 

LSSJ Dự Án và Phát Triễn hoàn toàn độc lập với LSSJ Foundation (LSSJF) về tất cả 

phương diện. Vì những hoạt động cần thiết phát triễn một LSSJ phồn vinh và cập 

nhật, tôi thấy có trách nhiệm đứng về phía LSSJ Dự Án và Phát Triễn; do đó, tôi quá 

bận rộn nên từ chối là thành viên của LSSJF kể từ giờ phút này; hơn thế, tôi không 

chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của LSSJF và như vậy tất cả những hoạt 

động của tôi và những activists cho LSSJ Dự Án và Phát Triễn cũng không 

mang một danh xưng nào của LSSJF kể từ hôm nay Mar 07, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi1lSYBCzPc


LSSJ hiện có những nhu cầu cấp bách để theo kịp với đà phát triễn với LS ở 

Garden Grove và Westminster Nam Cali, nhưng danh xưng LSSJ đã thành 

hinh qua những điều kiện khó khăn nên vì những kinh nghiệm quý báu đó tôi 

vẫn luôn hãnh diện với một LSSJF đã hoàn tất mission của nó cho danh xưng 

LSSJ. Tôi luôn cảm thấy chắt chiu ấp ủ cho danh xưng LSSJ, khác với nổi 

buồn đau của tôi khi nhìn thấy LS San Francisco trong hiu quạnh khi ngày 

mồng 3 Tết Mậu Tuất tôi trở về thăm LS San Francisco trong gió lạnh và 

hoang vắng và dơ bẩn. LS San Francisco ngày mồng 3 Tết không một có một 

tà áo dài, không một nhánh hoa đào, hoa mai, không có gian hàng bánh 

chưng bánh tét… 

Tôi tin rằng LSSJ Dự Án và Phát Triễn sẽ có cơ hội nhiều hơn để giúp LSSJ 

những điều ích lợi. 

Tôi cảm thấy không vui khi tự ý bước ra khỏi LSSJF mà không kịp báo trước 

Chủ tịch LSSJF Nguyễn Ngọc Tiên và các Anh Chị LSSJF, nhưng LSSJ quá bé 

nhỏ so với trái đất hình tròn và nếu chúng ta vẫn còn hoài bão cho lý tưởng 

một LSSJ phồn vinh và hạnh phúc thì việc gặp nhau càng không khó khăn. 

Little Saigon San Jose Initiatives and Development sẽ có một Web Site trong 

thời gian tới mang tên www.littlesaigonsjid.com 

Trân trọng, 

Hoàng Hoa 

Little Saigon San Jose Initiatives and Development 

Mar. 07, 2018 

Thư lưu trữ trên Little Saigon San Jose Guide 

http://www.saigonfilms.com/ls_sanjoseguide/lssjguide.html  

 

http://www.saigonfilms.com/ls_sanjoseguide/lssjguide.html

