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Phiên Họp Khoáng Đại 
Theo như thông báo đã được đăng trong hai kỳ báo trước và dựa theo hướng 
dẫn mới nhất của chánh phủ tiểu bang Nam Úc (hiệu lực kể từ ngày 
29/06/2020) áp dụng cho các hoạt động công cộng trong giai đoạn dịch COVID-
19, thì phiên họp khoáng đại định kỳ của CĐNVTDUC/NU sẽ được tiến hành 
theo ngày đã định. Tuy nhiên, phiên họp sẽ được bắt đầu sớm hơn dự định 
như đã đăng trong hai kỳ thông báo trước, với bữa ăn nhẹ vào lúc 12g trưa. 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự 
phiên họp khoáng đại: 

 Từ 12g đến 2g30 trưa Chủ Nhật, 12/07/2020 
 Tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol Street, Athol Park 
Đây là cơ hội để quý đồng hương có thể 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, cũng theo hướng dẫn của chánh phủ tiểu bang 
Nam Úc về dịch bệnh COVID-19, tên của người tham dự phiên họp và số điện 
thoại hoặc email sẽ được lưu lại để trình cho cơ quan chánh phủ nếu như được 
yêu cầu. 
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 2 
Hàng năm chánh phủ tài trợ cho Cộng Đồng chúng ta bao nhiêu triệu đô la? 
Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, Cộng Đồng chúng ta không nhận được 
tài trợ thường xuyên nào của chánh phủ liên bang lẫn tiểu bang. 

Những trường hợp đặc biệt gần đây nhất là - cuối năm 2017 nhờ những nỗ 
lực trong nhiệm kỳ của ông Lê Quang Tín chúng ta được $90,000 (GST incl.) 
để tân trang lại hệ thống âm thanh, ánh sáng, chiếu phim của hội trường. 
Vừa qua chánh phủ tiểu bang có trợ cấp $5,500 (GST incl.) để giúp Cộng 
Đồng phổ biến các thông tin liên quan đến dịch COVID-19. 
Chánh phủ cũng hỗ trợ chúng ta, có khi lên đến $30,000, để tổ chức Hội Chợ 
Tết Nguyên Đán trong những năm gần đây và số tiền này tăng giảm tùy vào 
nhiều yếu tố mỗi năm. 
Tuy nhiên, qua Cộng Đồng, chánh phủ các cấp có tài trợ hơn $2,200,000 
trong tài khóa 2019-2020 cho Văn Phòng Phúc Lợi (VPPL) để cung cấp các 
dịch vụ xã hội cho cộng đồng Việt Nam cũng như các cộng đồng sắc tộc mới 
định cư tại Nam Úc. 
Số tiền này phải được xử dụng theo những khuôn mẫu, nguyên tắc cùng 
điều kiện mà chánh phủ đặt ra và được các cơ quan tài trợ kiểm soát chặt 
chẽ. Một cách tổng quát: 

 Hơn 75% (trên $1,650,000) dành để trả lương, thù lao, phụ cấp, hưu 
trí cho nhân viên VPPL. 

 10% ($220,000) dành cho các chi phí công tác của các chương trình. 
Thí dụ nếu là các chương trình liên quan đến thanh thiếu niên thì sẽ là 
tiền mướn xe, ăn uống, cắm trại v.v… cho các em cũng như cho nhân 
viên Văn Phòng đi theo. 

 Ít hơn 15% (dưới $330,000) dành cho các chi phí hành chánh. 
Chi phí hành chánh bao gồm tiền điện, nước, ga, điện thoại, máy tính, 
internet, bảo trì, in ấn, quảng cáo, chi phí kế toán và kiểm toán, xe cộ, bảo 
hiểm, và tiền mướn phòng ốc từ Cộng Đồng để làm văn phòng và nơi sinh 
hoạt. Số tiền mướn văn phòng này được ước tính là 9% của trị giá địa điểm 
62 Athol Street ($660,000) thành $59,400. 
Tóm lại, trong năm tài chánh vừa qua, 2019-2020, từ tổng số trợ cấp hơn 
$2,200,000, Cộng Đồng nhận được dưới $60,000 tiền cho thuê văn phòng. 
Thêm vào đó, vì Cộng Đồng chúng ta là một tổ chức bất vụ lợi, cho nên số 
tiền khoảng $60,000 này không được tùy tiện sử dụng theo nhu cầu Cộng 
Đồng, mà chỉ được dùng để bảo trì, sửa chữa trụ sở, phòng ốc mà thôi. 
Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, tuy không nhận được bất cứ thù 
lao nào (do tính cách làm việc thiện nguyện), có bổn phận bảo đảm các ngân 
khoản được xử dụng đúng theo yêu cầu của các cơ quan tài trợ và chịu trách 
nhiệm tối hậu trước luật pháp. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 


