
 
THÔNG BÁO 

NỘI BỘ HỌ TỘC 
(từ trang  

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/thong_bao.htm 
chuyển sang trang này, ngày 08-12 HB6 [2006] để lưu) 

  
  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ XUẤT BẢN (IN GIẤY)  
2 CUỐN SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN 
  
Người đọc kính mến & thân ái, 
  
Trân trọng thông báo đến quý vị, đặc biệt là các hậu duệ nội ngoại của nhân vật 
lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), tôi đã được Nhà Xuất bản THANH 
NIÊN (Chi nhánh tại TP.HCM.) cấp giấy phép xuất bản với hình thức sách in giấy 
hai cuốn biên khảo dưới đây: 
  
1. TIEU SU BIEN NIEN PCDT. NGUYEN VAN TUONG – Tiểu sử biên niên Kì 
Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa 
thực dân Pháp” (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi 
tiết, phần I, 2001. 
Blogger (Google) tháng 2-2006 
http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/ 
http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/ 
  
2. NGUYEN VAN TUONG, "NHUNG NGUOI TRUNG NGHIA TU XUA, TUONG 
KHONG HON DUOC" – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người 
trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được” , khảo luận và phê bình sử học, 
2002 & 2003.  
Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 5-2005: 
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm 
Blogger (Google) tháng 2-2006 
http://tranxuanan-nvtnntnghia.blogspot.com/ 
http://tranxuanan-nvtnntnghia-2.blogspot.com/  
  
Kính mong tất cả người đọc kính mến và thân ái, trong đó có hậu duệ nội ngoại 
của nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), vốn quan tâm đến sử 
học của Việt Nam, cụ thể là giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh 131 năm (1858 - 
1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), vui lòng tài trợ chi phí in ấn cho tác 
giả để hai cuốn sách nói trên được xuất bản (in giấy) trong những ngày sắp tới. 
  
Trân trọng thông báo. 

http://www.tranxuanan-poet.net 

Page 1 of 11
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/thong_bao.htm
http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/
http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm
http://tranxuanan-nvtnntnghia.blogspot.com/
http://tranxuanan-nvtnntnghia-2.blogspot.com/
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Chân thành cảm tạ quý vị. 
  
Thứ năm (thứ sáu cũ), ngày 18 tháng 8 năm HB6 (2006) 
Tác giả (người nghiên cứu, biên soạn): 
Trần Xuân An 
71B Phạm Văn Hai 
Phường 3, quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 8453955 & 0908 803 908 
Điện thư: tranxuanan_vn@yahoo.com 
  
______________________ 

  

Thông báo này chủ yếu kính gửi đến những thành viên thuộc tộc họ Nguyễn Văn 
(gốc An Cư) và chi tộc họ Trần Xuân - Nguyễn (nội hậu duệ) cùng những chi tộc 
nội hậu duệ khác (Nguyễn Quốc, Nguyễn Thành ...). 

  
_____________________________________________ 

  

(Phần THÔNG BÁO dưới đây vốn ở trang này) 

  

   
THÔNG BÁO NỘI BỘ 

danh sách thành viên 
đóng góp vào  

việc in sách  

WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS) 

Poet / writer & researcher 
Twenty one published-books 

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, 
literature...) 
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The HCM City Literature-writer Association member 
  

                 author's copyrights 

        
  
  

 
  
1. Các thành viên chi tộc Trần Xuân - Nguyễn: 6.400.000 đ (sáu triệu bốn 
trăm nghìn đồng)  
2. Chú Nguyễn Văn Toàn, luật sư, TP. HCM.: 15.000.000 đ (mười lăm triệu 
đồng) 
3. Em, Huỳnh Thị Phú [hệ cháu chắt dâu]: số tiền chưa xác định (sẽ công 
khai tài chính sau) 
4. Các thành viên chi tộc Nguyễn Quốc 
     (Ông Nguyễn Quốc Chương 
      Ông Nguyễn Quốc Tuấn 
      Ông Nguyễn Quốc Tùng 
      Chú Nguyễn Quốc Việt 
      Bà Châu Thị Lý [hệ cháu chắt ngoại] 
      Ông  Nguyễn Quốc Lập  
      Bà Nguyện):                          6.600.000 đ (sáu triệu sáu trăm nghìn 
đồng)   
  
Trên đây là danh sách các thành viên nội ngoại & hệ thuộc hậu duệ của 
nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) đã có đóng góp chi phí in 
ấn 2 cuốn sách sẽ được phát hành vào tháng 9-2006. 
Danh sách sẽ được cập nhật thêm. 
Xin thành thật cảm ơn và trân trọng kính thông báo trong nội bộ họ tộc. 

 
Tp.HCM., ngày 10 tháng 9 năm HB6 (2006)

Tác giả (nghiên cứu, biên soạn):
Trần Xuân An

  
http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/thong_bao/danhsach_donggop.htm 
http://www.tranxuanan-thbao.blogspot.com 
  
  
___________________ 
  
Xin vui lòng xem trang này cũng như các trang thông tin của độc giả ở các nhật báo 
(thông tri công khai tài chính của cơ quan, công ti; tin hiếu, hỉ gia đình, họ tộc; hoặc 
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thông cáo họp mặt đồng hương, cựu học sinh, sinh viên...). 
  
  
  

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

  
  
  

 
  

 
  
Trân trọng kính thông báo: 
  
1. Như đã thông báo, ngày 29 tháng 8 năm HB6 (2006), tác giả đã đóng tiền 
quản lí phí và chi phí in ấn cho Chi nhánh Nhà Xuất bản Thanh Niên tại 
TP.HCM trong đợt 1 là 10.000.000 đ (mười triệu đồng). 
Ngày 25 tháng 9 năm HB6 (2006), tác giả đã đóng tiếp số tiền còn lại là 
19.500.000 đồng (mười chín triệu năm trăm ngàn đồng). 
  
2. Ngoài ra, số tiền chi phí phải trả cho Phòng Kĩ thuật xuất bản NXB. Văn 
hóa Sài Gòn về việc ra nhũ, làm phim hình ảnh, bản đồ, tranh vẽ cho phần 
ruột sách và thiết kế, xuất phim bìa sách cho cả hai cuốn sách là 4.094.000 
đ (bốn triệu không trăm chín mươi bốn ngàn đồng). Nhưng tác giả chỉ mới 
thanh toán đợt 1 vào ngày 22 tháng 9 năm HB6 (2006) là 3.000.000 đ (ba 
triệu đồng), còn lại 1.094.000 đ (một triệu không trăm chín mươi bốn ngàn 
đồng). Số tiền 1.094.000 đ (một triệu không trăm chín mươi bốn ngàn đồng) 
này sẽ được thanh toán nốt cho Phòng Kĩ thuật xuất bản NXB. Văn hóa Sài 
Gòn sau khi nhận phim bìa của hai cuốn sách. 
  
Như vậy, đến hôm nay, mặc dù nhà in mới đang tiến hành công đoạn in ấn 
(theo thông báo của CN. NXB. Thanh Niên), tác giả cũng đã trực tiếp thanh 
toán trọn vẹn cho Chi nhánh Nhà Xuất bản Thanh Niên tại TP.HCM và đã 
thanh toán khoảng 3/4 số tiền cho Phòng Kĩ thuật xuất bản NXB. Văn hóa 
Sài Gòn.  
  
Số tiền đã thực chi là 32.500.000 đ (ba mươi hai triệu năm trăm ngàn 
đồng). 
Số tiền sẽ chi trả tiếp là 1.094.000 đ (một triệu không trăm chín mươi 
bốn ngàn đồng). 
  
Trân trọng kính trình thông báo nội bộ này đến những thành viên thân tộc đã 
tài trợ chi phí in ấn sách. 
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TP.HCM., lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 9 năm HB6 (2006)

Tác giả (nghiên cứu, biên soạn):
Trần Xuân An

  
  

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  
 

 
  
Xin được thông báo: 
  
I. Tổng số tiền các thành viên họ tộc đóng góp theo danh sách kê trên (10-9 
HB6 [2006]): 28.000.000 đ (hai mươi tám triệu đồng). 
  
II. Tổng số tiền chi phí cho việc xuất bản sách in giấy như đã liệt kê ở thông 
báo ngày 28-9 HB6 (2006): 32.500.000 đ (ba mươi hai triệu năm trăm 
ngàn đồng). 
    Các khoản chi phí sau ngày 28-9 HB6 (2006): 
    +++ Tiền thiết kế bìa (Công ti dịch vụ văn hóa Tuổi Ngọc): 500.000 đ 
    +++ Tiền xuất phim bìa: 300.000 đ 
    +++ Tiền màng  ni-lon co bao bọc sách: 1.000.000 đ 
    +++ Các phụ phí (thưởng công, trả thêm công đóng xén cho số sách dôi 
lên vài chục cuốn, cước phí bưu điện, chuyên chở...): # 2.000.000 đ 
    Tổng cộng: 36.300.000 đ (ba mươi sáu triệu ba trăm ngàn đồng) 
  
III. Số tiền Huỳnh Thị Phú đóng góp (bù vào khoản thiếu hụt): 8.300.000 đ 
(tám triệu ba trăm ngàn đồng) 
  
Thông báo nội bộ này xin ngắn gọn, minh bạch và công khai như thế.  
  
Cũng xin minh định rằng, số tiền xuất bản bộ sách "Phụ chính đại thần 
Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886)", Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004, là hoàn 
toàn tiền riêng của tác giả. 
  
Lần xuất bản hai cuốn sách này, tác giả cần có sự tài trợ, vì đơn giản là 
không có tiền thì không thể xuất bản sách. Tuy nhiên, tác giả cũng ý thức rõ 
là không nên để tiền bạc làm hoen ố việc xuất bản sách; và đặc biệt, cần 
công khai tài chính để tránh sự ngộ nhận đáng tiếc là nguồn tiền thiếu 
trong sáng. Xin khẳng định đây là nguồn tiền chính đáng và minh bạch. 
  
Vấn đề quan trọng và bức thiết là xuất bản sách vì mục đích làm sáng tỏ lịch 

http://www.tranxuanan-poet.net 

Page 5 of 11
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


sử. Xin nhấn mạnh lại như thế, để khỏi bị những trang công khai tài chính 
này làm mờ lấp mục đích tâm huyết kia. 
  
Xin trân trọng kính trình, và kính thưa thêm một điều: Đây là thông báo cuối 
cùng của đợt xuất bản sách này, và các thông báo này sau một thời gian sẽ 
được lưu trữ trong đĩa CD, chứ không phải trên các trang web, bởi chỉ có 
các tác phẩm (nghiên cứu, sáng tác) mới là những gì cần phổ biến rộng 
khắp, dài lâu. 
  
Thành thật cảm ơn quý thành viên bà con nội ngoại hậu duệ & hệ thuộc hậu 
duệ của nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886).  
  

Thứ năm (thứ sáu cũ), ngày 20 tháng 10 năm HB6 (2006)
Tác giả (nghiên cứu, biên soạn):

Trần Xuân An
(nội hậu duệ)

  

  
  

  
  

Trang lưu: 

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_82ccf34g 

  

PHÂN PHỐI SỐ LƯỢNG BẢN SÁCH IN GIẤY  
THUỘC HAI ĐẦU SÁCH VỪA XUẤT BẢN 
ĐỂ LƯU GIỮ TRONG DÒNG HỌ & ĐỂ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI 
  
  
Sáng ngày 25 tháng 10 HB6 (2006), tác giả Trần Xuân An đã cùng với các nhà 
tài trợ nội tộc thực hiện việc phân phối số lượng bản in  hai đầu sách vừa xuất 
bản để lưu giữ trong dòng họ và để phổ biến rộng rãi (có thể qua hệ thống thư 
viện các địa phương, trường học, hệ thống tủ sách các tự viện...) vì mục tiêu 
truyền thống – văn hóa như đã dự tính: 
    - Ông Nguyễn Quốc Chương: 150 cuốn (2 loại sách) 
    - Chú Nguyễn Văn Toàn: 350 cuốn (2 loại sách) 
   - Tác giả Trần Xuân An: 500 cuốn (2 loại sách), trong đó gồm cả số lượng sách 
tác giả đã kính gửi Viện Sử học Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tại Hà 
Nội; một số tòa soạn báo chí (đặc biệt là Văn phòng đại diện Tạp chí chuyên 
ngành Xưa & Nay), một số nhà xuất bản, một số nhà nghiên cứu sử học tại 
TP.HCM.; Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế, Tạp chí Huế Xưa & Nay, vài 
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thư viện đại học và một số nhà nghiên cứu sử học tại Huế; các cơ quan văn hóa, 
văn nghệ, gồm cả báo chí, thư viện, và các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ tại 
Quảng Trị... 
  
 TP.HCM., ngày 25 & 26-10 HB6 (2006)]  
Trần Xuân An 

 

  

  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/thongbao-update-17 

_____________ 

Bổ sung (23-5 HB9) 

Biên nhận tiền ủng hộ việc xuất bản 2 đầu sách, 2006 

( http://lh3.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/ShZ-8vX2oQI/AAAAAAAAQes/s2Kph0N2Kbs/s800/biennhantien-
ungho-xuatbansach.jpg  ) 

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_82ccf34g 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/thong_bao/danhsach_donggop.htm 

http://www.tranxuanan-thbao.blogspot.com/ 

(Đề mục này sẽ còn được tiếp tục phản hồi, bàn luận)  >>>>> Xem tiếp >>>>> 

  

 
 

ĐÍNH KÈM: 

Hai văn bản viết tay đính kèm dưới đây không mâu thuẫn với nội dung trên. Xin khẳng 
định rõ kẻo có người hiểu sai ý do cách diễn đạt ở hai văn bản viết tay này: 

http://www.tranxuanan-poet.net 

Page 7 of 11
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/thongbao-update-17
http://lh3.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/ShZ-8vX2oQI/AAAAAAAAQes/s2Kph0N2Kbs/s800/biennhantien
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_82ccf34g
http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/thong_bao/danhsach_donggop.htm
http://www.tranxuanan-thbao.blogspot.com/
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

http://www.tranxuanan-poet.net 

Page 8 of 11
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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GHI CHÚ VỀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐƯỢC IN HẲN VÀO HAI TRANG 6 CỦA HAI CUỐN 
SÁCH CỦA TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN (Nxb. Thanh Niên ấn hành, 2006). 
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