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Báo Cáo Tài Chánh Cộng Đồng 
(01.01.2020 – 31.03.2020) 

 
Kính thưa quý đồng hương, tính đến cuối ngày 31.03.2020, tổng số tiền trong tất cả 
những trương mục của Cộng Đồng là $2,162,132. 
Sau khi trừ ra những khoản tiền chưa thanh toán như GST, lương nhân viên, tiền hưu 
trí nhân viên, bảo hiểm, các chi tiêu thuộc các chương trình phúc lợi, tiền giữ giùm 
cho các hội đoàn v.v…, tài sản bằng hiện kim của Cộng Đồng còn lại là $1,260,095. 
Cũng trong 3 tháng này, quán Phở Cộng Đồng đã lỗ $84, với tiền bán được $52,009 
và chi phí $52,093 bao gồm: 
 - thực phẩm    $26,000 
 - lương nhân viên   $21,000 
 - vệ sinh, bảo trì   $2,150 
 - điện, nước, ga    $2,100 
 - linh tinh    $523 
Dịch vụ cho thuê hội trường lời được $764 với tiền thu vào là $1,164 và chi ra $400. 
Cho Hội Chợ Tết Canh Tý 2020 vừa qua, chúng ta lỗ hơn $28,000. Trừ ra $16,000 
tiền dư từ Hội Chợ Tết năm ngoái, Cộng Đồng bù thêm vào $12,000. 
Các khoản thu nhập chính, tổng cộng là $116,430, gồm có: 
 - tài trợ từ chánh phủ   $35,000 
 - gian hàng    $30,025 
 - vé vào cửa    $26,944 
 - gây quỹ    $10,225 
 - bảo trợ    $13,636 
 - đóng góp    $600 
Các khoản chi tiêu từ các ban, tổng cộng là $144,460, gồm có: 
 - ban tổ chức    $11,097 
 - thiện nguyện viên   $5,519 
 - ban văn nghệ     $10,591 

- ban trang trí    $4,165 
- thuê mướn nhân sự   $5,059 
- ban kỹ thuật    $92,351 
- ban quảng cáo, truyền thông  $9,243 

- ban tiếp tân    $1,925 
- ban trò chơi    $5,140  

Trong đây, chi phí của ban kỹ thuật nặng nề nhất hơn $90,000, với các mục chính 
như: 
  + lều    $24,500 
  + điện    $14,000 
  + sân khấu   $10,000 
  + âm thanh, ánh sáng  $7,000 
  + hàng rào   $6,100 
  + phòng vệ sinh   $5,800 
  + nhân viên trật tự  $5,500 
  + bàn ghế   $4,600 
  + màn ảnh lớn   $2,750 
Nếu có thắc mắc hay góp ý, xin quý đồng hương vui lòng gởi thư đến trụ sở 
CĐNVTDUC/NU hay điện thư đến địa chỉ ykiendonghuong@sa.vnca.org.au. 
 
Kính 
Thủ Quỹ 
Nguyễn Phương Đằng 
 
 
Chia Sẻ Những Ảnh Hưởng Liên Quan Đến Đại Dịch COVID-19 

Kính thưa quý đồng hương, 
Trong thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của 
chúng ta và ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, gia đình, xã hội. 
Để theo dõi những ảnh hưởng đang diễn ra trong cộng đồng của chúng ta và giúp cơ 
quan chính quyền có tầm nhìn cụ thể và rộng rãi hơn, quý đồng hương nếu có quan 
tâm hoặc lo lắng về các vấn đề như sau, xin liên lạc với chúng tôi: 

 gặp sự đối xử kỳ thì chủng tộc hoặc phân biệt 
 việc nắm bắt truy cập thông tin từ chính phủ 
 tác hại của đại dịch về kinh tế đối với cộng đồng 
 lo lắng về những sinh hoạt trong gia đình nói riêng và cộng đồng nói chung 

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận chia sẻ của quý đồng hương, xin vui lòng liên lạc 
trực tiếp với cô Nguyễn Từ Kim Thoa qua số điện thoại 0437 534 547 hoặc điện 
thư kimthoa.nguyen@sa.vnca.org.au. 

Trân trọng kính chào 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 


