
Kính thưa quý đồng hương Nam Úc, 

Liên quan đến việc du học sinh nhục mạ lá cờ 
Quốc Gia tại Marrickville, NSW, Hội Đồng Quản 
Trị (HĐQT) có nhận được nhiều ý kiến và thắc 
mắc của đồng hương. HĐQT xin tường trình 
những diễn biến sau đây. 
Sau khi video clip của du sinh VC giựt cờ vàng 
xuống và giẫm chân lên với những lời lẽ thô 
tục, thóa mạ, sỉ nhục được đưa lên mạng vào 
cuối tuần 1-2 tháng 5 thì các Ban Chấp Hành 
(BCH) tiểu bang đã liên lạc với ông Bon (Chủ 
tịch CĐ Liên bang) và ông Paul Huy (Chủ tịch 
CĐ NSW) để phối hợp tìm cách đối phó. 
Tuy nhiên, ông Huy có yêu cầu hãy để cho CĐ 
NSW làm việc với nhà trường Marrickville và 
các cơ quan của chính phủ trước, nếu cần thì 
sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của liên bang và các tiểu 
bang. Vì vậy, BCH CĐ Liên bang chỉ ra tuyên cáo 
với sự góp ý của các tiểu bang vào ngày 6 tháng 
5 và chờ đến phiên họp hàng tháng vào ngày 
11 tháng 5 để ông Huy cập nhật tình hình và 
bàn thảo bước kế tiếp. 
Trong phiên họp tối ngày 11 tháng 5, ông Huy 
tường trình những diễn biến trong 10 ngày qua 
và cho biết hiện đơn vị chống “hate crime” 
đang điều tra sự việc nên Bộ Di Trú và Bộ Cảnh 
Sát NSW đang án binh bất động và chờ kết quả 
trước khi lấy quyết định. Ông Huy cũng xác 
định một lần nữa là hãy để cho ông theo dõi và 
làm việc với chính quyền trong lúc này. 

Ông có gợi ý là các tiểu bang có thể vận động 
lấy thêm chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư (TNT) 
mà ông đã đưa lên mạng. Sau khi bàn thảo 
nhanh thì chủ tịch các tiểu bang đồng ý là BCH 
CĐ Liên bang sẽ ra một thông báo với sự góp ý 
của các tiểu bang kêu gọi đồng hương tham gia 
ký tên vào TNT. Thông báo này, sau khi nhận 
được từ Liên bang, đã được đăng trên trang 
Facebook và trang mạng của CĐ NU ngay. 
Cũng trong cuộc họp liên bang, đại diện các 
tiểu bang nhận thấy có nhu cầu cho những ai 
không có phương tiện internet mà muốn ký 
vào TNT. Ông Lê Công, chủ tịch CĐ ACT đồng ý 
sẽ soạn ra một Thỉnh Nguyện Thư để đồng 
hương ký tên. TNT này được để ở quán Phở 
và Văn Phòng Phúc Lợi CĐ cho đồng hương ký 
tên. Đồng hương nào không thể ký qua mạng, 
xin vui lòng đến hai địa điểm trên để ký. 
HĐQT kêu gọi đồng hương nào có thời giờ, xin 
vui lòng nhận các phiếu TNT này và xin chữ ký 
của những người thân quen. 
Xin Lưu Ý: Ai đã ký online (trên mạng) rồi, thì 
không được ký vào các TNT trên giấy nữa. 
Chúng ta cần minh bạch trong việc này thì mới 
có thể có hiệu quả. 
Chúng tôi cũng nhận được những ý kiến về việc 
xin chữ ký của phụ huynh học sinh tại trường 
Việt Ngữ. Đây là việc làm vi phạm vào những 
quy định của các cơ sở giáo dục. Chúng ta 
không được phép thực hiện. Xin cám ơn ý kiến 
của đồng hương. 

Hạn chót nộp lại để chúng tôi gửi về Canberra là ngày 30/06/2021. 
HĐQT sẽ cập nhật thông tin đến đồng hương khi nhận được thêm tin 
tức hay hướng dẫn từ BCH CĐ Liên bang và CĐ/NSW. 
Xin cảm ơn sự quan tâm của quý đồng hương. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU V/v Lá Cờ Quốc Gia Bị Nhục Mạ Tại Marrickville 

Bachelor degree in Accounting,
Finance or Economics.

3+ years of experience in managing
moderate-size business's finance
would be highly regarded.

Professional qualification as a
CFA/CPA is considered a plus.

Key Selection Criteria

Bi-lingual skills (Vietnamese
and English) and ability to
work in a multidisciplinary /
multicultural environment.

Desirable Criteria

This position is responsible for managing the financials of the
Vietnamese Community in Australia / SA Chapter (VCASA)
effectively and to ensure that VCASA is 100% compliant with
Australian Accounting Standards.

Require to manage the VCASA’s accounting system using MYOB
Accounting software.

The Finance Officer will oversee the Bookkeeping Officer to
effectively manage VCASA’s financial records, including grant
payments, payroll, general bookkeeping and finance;
knowledgeable with BAS, PAYG and GST.

The Finance Officer will assist the Managing Director and the
Treasurer in preparing budgets and financial reports for
Community Access and Services SA (CAaSSA), the Vietnamese
Community Ethnic School and the Cultural Events Team.

Position Summary

Finance Officer
M E D I U M  S I Z E  N O T  F O R  P R O F I T
O R G A N I S A T I O N  

$ 7 2 , 3 6 0  -  $ 7 7 , 8 5 8  ( P l u s  S u p e r a n n u a t i o n )

S A L A R Y  P A C K A G I N G  -  F U L L  T I M E

For further information
(position description),

please contact:
 

ADMIN@CAASSA.ORG.AU
 

OR phone: 08 8447 8821

For application, please send to:
PO Box 180 KILKENNY SA 5009

OR email: LAN.N@CAASSA.ORG.AU
 

APPLICATION CLOSE:
CoB 31/05/2021


