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Phiên Họp Khoáng Đại 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn, các tổ 
chức đấu tranh, các gia đình quân đội và quý đồng hương đến tham dự phiên 
họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: 

 Thời gian: 3g đến 5g chiều Chủ Nhật, 12/07/2020 
 Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol Street, Athol Park 
Đây là cơ hội để quý đồng hương đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng trong 
tinh thần dân chủ và là dịp để HĐQT trực tiếp trả lời những thắc mắc của quý 
đồng hương. 
Xin quý đồng hương lưu ý là các quy định cho dịch COVID-19 của chánh phủ 
tiểu bang Nam Úc ban hành sẽ được áp dụng cho phiên họp khoáng đại này. 
Chẳng hạn như tên của người tham dự và số điện thoại hoặc email sẽ được 
lưu lại và trình cho cơ quan chánh phủ nếu được yêu cầu. 
HĐQT sẽ cập nhật thông tin về các quy định của chánh phủ liên quan đến 
phiên họp khoáng đại và thông báo đến quý vị trong những kỳ báo tới. 
Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin quý đồng hương vui lòng gửi thư 
đến trụ sở CĐNVTDUC/NU hoặc gửi email đến địa chỉ 
(ykiendonghuong@sa.vnca.org.au). 
Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 

Tài Chánh Cộng Đồng – Phần 1 
Tài sản bằng hiện kim trong các trương mục Cộng Đồng chúng ta chia làm 2 
loại chánh: 

 Tiền chánh phủ tài trợ để thực hiện các dịch vụ xã hội qua Văn Phòng 
Phúc Lợi còn dư lại 

 Tiền mà các Hội Đồng Quản Trị tiền nhiệm đã dành dụm được cho 
đến hôm nay 

Tiền tài trợ từ chánh phủ phải được xử dụng đúng theo những khuôn mẫu, 
nguyên tắc và điều kiện mà chánh phủ đặt ra. Và được các cơ quan tài trợ 
kiểm soát chặt chẽ. 
Cho các chi tiêu Cộng Đồng, tất cả mọi người (kể cả Chủ tịch Cộng Đồng) 
phải điền phiếu nêu lý do chi tiêu, kèm theo biên nhận và ký tên chịu trách 
nhiệm. Phiếu này sẽ gởi qua Thủ Quỹ để ký xác nhận đây là những chi tiêu 
chính đáng cho Cộng Đồng và gởi qua văn phòng. Nhân viên kế toán văn 
phòng khi nhận được phiếu yêu cầu bồi hoàn với 2 chữ ký sẽ làm hồ sơ 
chuyển ngân qua internet. Tất cả hồ sơ chuyển ngân này cần phải sự chấp 
thuận của 2 thành viên của Hội Đồng Quản Trị (Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội 
Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ và Thủ Quỹ), thì sau đó ngân hàng (BankSA) mới 
thực hiện việc chuyển ngân. 

~~~ ꝏ ~~~ 
Mỗi năm chúng ta làm 2 đợt kiểm toán (Audits). 
Trước tiên, một kế toán viên chuyên nghiệp (David Fraterman) giúp chúng ta 
kiểm soát lại hồ sơ tài chánh và thu xếp giấy tờ cho đúng thủ tục. 
Sau đó, các hồ sơ tài chánh trong năm của chúng ta (cả chi thu từ các trợ cấp 
chính phủ cho đến của trường Việt Ngữ Cộng Đồng, lẫn chi tiêu nội bộ) được 
một công ty độc lập (Moore Stephens) kiểm soát và công bố kết quả trên các 
trang mạng công cộng. Các cơ quan chánh phủ thường dựa vào các kết quả 
công khai này để quyết định có tiếp tục việc tài trợ hay không. 
Trong những năm qua, chúng ta luôn được kết quả tốt nhất trong các đợt kiểm 
toán này.  
Tóm lại, chuyện tài chánh của Cộng Đồng chúng ta được kiểm soát chéo lẫn 
nhau bởi 4 tầng: 

-  Nhân viên kế toán của Văn Phòng Phúc Lợi 
-  Hội Đồng Quản Trị 
-  Kiểm toán nội bộ 
-  Kiểm toán độc lập 

Điều này không có nghĩa là tài chánh Cộng Đồng hoàn hảo – một chuyện mà 
ngay cả Ngân Hàng Thế Giới hay Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng không dám 
nhận. Điều này chỉ có nghĩa là với những điều kiện và phương tiện của Cộng 
Đồng hiện có, chúng ta đã và đang cố gắng để làm thật cẩn thận công việc 
quan trọng này và luôn cố gắng tìm phương cách để làm cho tốt đẹp hơn nữa. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 


