Bau Pham
June 16, 1940 - February 28, 2019

Bau Pham died peacefully at Methodist Richardson Medical Center on February 28, 2019
in Richardson, Texas at the age of 79.Bau Pham is survived by his wife, Hong Thi Ho,
Murphy, Texas; children, Dat Vinh Pham and his wife Phuc and children Quynh-Nhu,
Khang, and Sang, Kim Hoa Thi Pham and her husband Tri and children Thuc, Tinh, Trung,
and Nghia, Hong Hoa Thi Pham and her husband Paul, Thanh Hoa Thi Pham and her
husband Hiep and children Hau and Giang, Quynh Hoa Thi Pham and her husband Thien
and children Huy, My-Tien, and Thuy-Tien, Thong Vinh Pham and his wife Mai and
children Tien, Loc, and My Linh, Hung Vinh Pham and his wife Trinh and child Khoi, Thai
Vinh Pham; Bau’s brother Ban, and sisters Khe and My Anh in Viet Nam. Bau Pham is
preceded in death by his father Sen Pham and mother Ba Nguyen, and son Minh Vinh
Pham, Viet Nam.Bau Pham was born on June 16, 1940 in Phu Bong, Dien Ban Quang
Nam, Viet Nam.Bau Pham was above all things, a family man. He journeyed great
lengths, literally and figuratively, to provide the best life for his wife and children. He
departed Viet Nam in 1981 and settled in the United States; he sacrificed and endured
innumerable hardships to provide for his children and to ensure they had the best chances
for success and prosperity in life. He was a sage man and sought every opportunity to
impart his wisdom, and his children and grandchildren were often the beneficiaries,
whether or not they wanted to listen. He would also impress people with his human
calculator skills by delivering the answer before others could type the numbers in their
calculators. When it came to sports, he was a big fan and was especially fond of soccer
and football. He was very eager to share his insights as an amateur sports analyst
although in his mind, he did a better job of calling the plays than the announcers. (Dear
Dallas Cowboys – Bau Pham would much appreciate a Super Bowl win.) In the end, Bau
Pham lived an amazing life and left behind an even more amazing legacy, his children and
grandchildren. He survived, endured, and succeeded because he was a strong and tough
man who was steadfast in his principles and convictions. Only his grandchildren were able
to penetrate his mental armor to reveal his gentler side.Bau Pham leaves behind a family
that could not be more grateful for his accomplishments and for shaping the people
they’ve become or have fully yet to become.Visitation/Viewing will be on Saturday, March
2, 2019 from 4:00 PM – 8:00 PM in the RST room. A funeral is scheduled for Sunday,

March 3, 2019 at 8:00 at Abbey Chapel at Restland. All are welcome to attend and
celebrate Bau Pham’s life. The family would like to thank the hospital staff for their efforts
and care and dedication. Phạm Bậu qua đời trong bình an tại Trung tâm y tế Methodist
Richardson vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Đinh Hợi tại
Richardson, Texas hưởng thọ 79.Phạm Bậu để lại vợ là bà Hồ Thị Hồng cư ngụ tại
Murphy, Texas cùng con trai là Phạm Vĩnh Đạt và vợ Hồng Phúc và các cháu Quỳnh-Như,
Vĩnh Khang, và Vĩnh Sang. Con gái Phạm Thị Kim Hoa và chồng Đặng Văn Tri và các
cháu Thức, Tinh, Trung, và Nghĩa, và cháu cố Hải, con gái Phạm Thị Hồng Hoa và chồng
Paul, con gái Phạm Thị Thanh Hóa và chồng Hiệp và các cháu Hậu, Giang, con gái Phạm
Thị Quỳnh Hoa và chồng Thiên và các cháu Huy, Mỹ Tiên, và Thủy Tiên, con trai Phạm
Vĩnh Thông và vợ Mai và các cháu, Tiến, Lộc, và Mỹ Linh, con trai Phạm Vĩnh Hưng và
vợ Trinh và cháu Khôi, con trai Phạm Vĩnh Thái. Và anh Hai Phạm Ban, chị Năm Phạm
Thị Khế, và em Tám Phạm Thị Mỹ Anh cư ngụ tại Việt Nam.Bậu Phạm có trước cái chết
của cha Sen Phạm, mẹ Bà Nguyễn và con trai Minh Vinh Phạm, Việt Nam.Bầu Phạm sinh
ngày 16 tháng 6 năm 1940 tại Phú Bông, Điện Bàn Quảng Nam, Việt Nam, chánh quán
Kim BồngPhạm Bậu là trên tất cả mọi thứ, một người đàn ông gia đình. Ông đã hành trình
rất dài, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để cung cấp cuộc sống tốt nhất cho vợ con.
Ông rời Việt Nam năm 1981 và định cư tại Hoa Kỳ; ông đã hy sinh và chịu đựng vô số khó
khăn để cung cấp cho con cái và để đảm bảo chúng có cơ hội tốt nhất để thành công và
thịnh vượng trong cuộc sống ở Hoa Kỳ. Ông là một nhà hiền triết và tìm mọi cơ hội để
truyền đạt trí tuệ của mình, và con cháu của ông thường là những người được hưởng lợi,
cho dù họ có muốn lắng nghe hay không. Ông ta cũng sẽ gây ấn tượng với mọi người
bằng kỹ năng tính toán của mình bằng cách đưa ra câu trả lời trước khi những người
khác có thể nhập số vào máy tính của họ. Khi nói đến thể thao, ông ấy là một fan hâm mộ
lớn và đặc biệt thích bóng tròn và banh bầu dục Mỹ. Ông ấy rất háo hức chia sẻ những
hiểu biết của mình với tư cách là một nhà phân tích thể thao nghiệp dư mặc dù trong tâm
trí của ông ấy có thể làm tốt hơn việc gọi các chiến thuật hơn là những người tường thuật
trên TV. (Kính gửi Dallas Cowboys – Phạm Bậu sẽ đánh giá cao với một chiến thắng
Super Bowl gần đây.) Cuối cùng, Phạm Bậu đã sống một cuộc đời tuyệt vời và để lại một
di sản thậm chí còn tuyệt vời hơn với con cháu của ông. Ông ta sống sót, chịu đựng và
thành công bởi vì ông ta là một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn, kiên định trong các
nguyên tắc và niềm tin của mình.Thăm viếng sẽ vào ngày Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2019
từ 4:00 PM – 8:00 PM trong phòng RST. Lễ chôn cất vào Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm
2019 lúc 8:00 tại phòng Abbey Chapel tại Restland. Tất cả đều hoan nghênh đến tham dự
tang lễ và ôn lại cuộc đời của Phạm Bậu. Gia đình xin cảm ơn các nhân viên bệnh viện vì
những nỗ lực và sự chăm sóc và tận tình của những nhân viên của bịnh viện.

