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THÔNG BÁO 

Về việc gây quỹ yểm trợ Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 
 

Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 11 năm 2021: Trong thời gian qua, nhiều đồng 

hương đã liên lạc hỏi mua vé số gây quỹ yểm trợ Đài Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), 

cũng như chương trình các buổi gây quỹ tại các địa phương trong thời gian tới.  

Để trả lời chung, Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ) trân trọng thông báo: 

- Vì công tác xổ số đòi hỏi nhiều công sức và tình hình dịch bệnh chưa ngã ngũ 

nên LLCQ không tổ chức xổ số gây quỹ trong năm 2022; trong những năm kế 

tiếp, LLCQ sẽ quyết định tùy hoàn cảnh và khả năng lúc đó. 

- Việc thực hiện các công tác gây quỹ khác tại các địa phương đang được LLCQ 

đặt kế hoạch và sẽ phổ biến rộng rãi khi hoàn tất. 

Nhân đây LLCQ cũng xin minh định là ngay từ ngày thành lập Đài ĐLSN, LLCQ 

đã dự tính phải tự túc tài trợ phần lớn chi phí điều hành Đài thay vì dựa hoàn 

toàn vào sự yểm trợ của đồng hương. Để thực hiện mục tiêu này, LLCQ đã tiến 

hành nhiều kế hoạch kinh doanh ở các địa phương. 

Một trong những kế hoạch này là nhà hàng “Pho & Grill, LLC”, một công ty trách 

nhiệm hữu hạn, tại thành phố Houston, TB Texas, HK, do Nha sĩ Chu Văn 

Cương, lúc đó còn là Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (TCPHVN) và là Phó 

Chủ tịch Ngoại Vụ LLCQ, đứng tên sang lại và coi sóc từ tháng 6 năm 2017. Để 

việc vận hành nhà hàng đúng thủ tục, Nha Sĩ Cương đã thành lập một công ty 

trách nhiệm hữu hạn tên “BCZ Alliance, Inc.”, trong đó Ông là Chủ tịch 

(President) và phu nhân Ông là Nha sĩ Phạm Thùy Linh làm Phó Chủ tịch (Vice 

President). Giá tiền sang cơ sở này là 150 nghìn MK, do LLCQ hùn vốn 50 nghìn, 

TCPHVN 50 nghìn, Nha sĩ Cương và một số đoàn viên tại Texas 50 nghìn.  

Rất tiếc, nhà hàng “Pho & Grill, LLC” đã không thành công như mong muốn. Mặc 

dù với sự cố gắng tối đa của vợ chồng Nha sĩ Chu Văn Cương, cũng như của 
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nhiều anh chị em đoàn viên -- có người đã làm việc nhiều tháng không lương, và 

các phần hùn phải hùn thêm nhiều khoản tiền lớn, nhà hàng Pho & Grill đã phải 

đóng cửa vào đầu tháng 3 năm 2020. Tổng số lỗ lã của cơ sở này lên đến 

303,550 MK, trong đó LLCQ thiệt hại 97,000 MK, TCPHVN 80,500 MK, Nha sĩ Chu 

Văn Cương 84,050 MK, và 7 cá nhân khác 42,000 MK. 

Với thất bại trên, nỗ lực “tự túc tài trợ” Đài ĐLSN đã chưa thể thực hiện được. Vì 

vậy LLCQ vẫn phải dựa vào sự yểm trợ của quý vị Mạnh Thường Quân và đồng 

hương để trang trải phần lớn chi phí điều hành Đài. 

Nhân dịp này, LLCQ xin trân trọng cảm tạ các đoàn thể, hội đoàn, các cơ quan 

truyền thông và đông đảo đồng hương khắp nơi đã tích cực hỗ trợ tài chánh cho 

Đài trong hơn 10 năm qua. 

Đặc biệt, LLCQ cũng trân trọng tri ân và vinh danh Nha sĩ Chu Văn Cương và phu 

nhân đã hết lòng đóng góp công sức và tài chánh không chỉ cho cơ sở “Pho & 

Grill, LLC”, mà còn trong nhiều lãnh vực khác suốt thời gian Ông hoạt động trong 

LLCQ. Và dù Ông đã rời TCPHVN và LLCQ từ tháng 1 năm 2021, LLCQ vẫn mong 

mỏi được Ông tiếp tục hỗ trợ. 

Lực Lượng Cứu Quốc được thành lập tháng 2 năm 2010 với sự tham gia của Tổ 

Chức Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả 

Tên Sài Gòn và một số nhân sĩ. Tháng 2 năm 2011, LLCQ phát động chiến dịch 

SỰ THẬT và thành lập Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát buổi đầu tiên ngày 

15 tháng 5 năm 2011. Để đẩy mạnh chiến dịch, tháng 1 năm 2015, LLCQ quảng 

bá cuốn phim tài liệu “Thảm Họa Đỏ - Bộ Mặt Thật Đảng Cộng Sản Việt Nam”.  

Muốn biết thêm chi tiết về LLCQ và Đài ĐLSN, xin liên lạc ông Trần Quốc Bảo, 

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, Lực Lượng Cứu Quốc, điện thoại 

(408)663-9860, email: vpll.llcq@gmail.com./.    

 

 


