
Đại Hội (ĐH) Liên Bang của 
CĐNVTDUC lần thứ 25 đã 
diễn ra từ tối thứ Sáu, 11/6 
đến chiều Chủ Nhật, 13/6 tại 
Darwin, thủ phủ Lãnh Thổ 
Bắc Úc (Northern Territory). 
Vì hoàn cảnh dịch bệnh, nên 
về tham dự ĐH kỳ này chỉ 
gồm 6 phái đoàn của các Tiểu 
Bang (TB): New South Wales, 
Australian Capital Territoty, 
Wollongwong, Queensland, 
Nam Úc và đơn vị chủ nhà 
Lãnh Thổ Bắc Úc. Hai TB 
Victoria và Tây Úc tuy không 
thể đến Darwin nhưng đều 
tham dự ĐH qua mạng 
(online). 
Chương trình nghị sự được 
đề ra trước khi Victoria bị 
phong toả đã phải bỏ một số đề mục, 
trong đó, đáng kể là buổi tiếp tân tại 
Quốc Hội Lãnh Thổ Bắc Úc với đại diện 
của một số chính khách. Những đề 
mục chính vẫn được duy trì nhờ 
phương tiện kỹ thuật. Tuy không thể 
đến tham dự trực tiếp được, Ban Chấp 
Hành (BCH) của hai TB Victoria và Tây 
Úc vẫn có thể tham gia vào chương 
trình thảo luận và biểu quyết. 

ĐH đã bàn thảo chung quanh một số 
đề tài và đi đến đồng thuận để cùng 
hành động theo một phương hướng 
chung, trong đó, hai đề tài chính là: 

•  Làm sao để duy trì tình Đoàn Kết, và 
•  Vấn đề Du Sinh trong sinh hoạt CĐ. 

Thành viên tham dự của phái đoàn 
Nam Úc đã đóng góp tích cực trong cả 
hai đề tài này. Kết quả của buổi thảo 

luận là phương hướng cho sinh hoạt 
của CĐNVTDUC trong thời gian sắp tới. 

Các tiểu bang và lãnh thổ cũng có thời 
gian để báo cáo những sinh hoạt trong 
3 năm qua một cách ngắn gọn.  

Sáng sớm ngày Chủ Nhật, 
13/6, tất cả các đại biểu đã 
tề tựu tại nơi mà những 
chuyến tàu tỵ nạn cộng sản 
của người Việt đã cập bến 45 
năm trước, để cầu nguyện 
và tưởng nhớ những đồng 
bào đã bỏ mình trên đường 
vượt biên, vượt biển. Đây là 
thời gian khơi lại nhiều cảm 
xúc trong suốt chương trình 
nghị sự. 

Phần quan trọng nhất của 
ĐH lần thứ 25 này là cuộc 
Bầu Cử BCH/CĐNVTDUC 
Nhiệm Kỳ 2021-23 được 
diễn ra vào chiều Chủ Nhật. 
Tưởng nên nhắc lại, 
BCH/CĐNVTDUC Nhiệm Kỳ 
2018-2020 đã mãn nhiệm 
vào tháng 6 năm 2020, 

nhưng vì dịch Covid nên đã được lưu 
nhiệm đến tháng 6 năm 2021. 

Cho đến hạn chót vào khuya thứ Năm, 
10/6, có hai ứng cử viên cho trách 
nhiệm Chủ Tịch (CT) là bà Kate Hoàng 
và ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông 
Nguyễn Văn Bon đã đảm nhận trách 
nhiệm CT trong hai nhiệm kỳ qua và 

theo Nội Quy của CĐNVTDUC, không 
thể tiếp tục ứng cử hay được đề cử. 

Cũng vì dịch bệnh, nên cuộc bầu cử lần 
này đã sử dụng các phương tiện kỹ 
thuật để tất cả các TB có thể tham dự. 
Kết quả như sau: 

• Chủ Tịch: Cô Kate Hoàng (NSW) 
• PCT Nội Vụ: Ông Nguyễn Paul Huy 

(NSW) 
• PCT Ngoại Vụ: Ông Lê Công (ACT) 
• Tổng Thư Ký: Cô Hồ Thái Phụng (SA) 
• Tổng Thủ Quỹ: Bà Trần Hương Thủy 

(Wollongong) 

Chúc mừng Tân BCH/CĐNVTDUC. Đặc 
biệt, xin chúc mừng cô Thái Phụng là 
thành viên trẻ nhất từ trước đến nay 
của BCH/CĐNVTDUC. 

Đại Hội kết thúc vào lúc 4g30 chiều Chủ 
Nhật, 13/6 trong không khí thân thiện 
và đoàn kết. CĐNVTDUC/Bắc Úc tuy dù 
xa xôi, nhỏ bé nhưng đã tiếp đón các 
đại biểu một cách trang trọng và rất 
thân thiện. 

ĐH lần thứ 26 sẽ được tổ chức vào 
tháng 6/2023, và CĐNVTDUC/Nam Úc 
đã nhận trách nhiệm tổ chức ĐH này. 
Ước mong quý đồng hương cùng 
chung tay với HĐQT để tiếp đón các 
phái đoàn đến từ các tiểu bang và lãnh 
thổ trong kỳ ĐH sắp tới.  
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