
Thông	Báo	v/v	
1. Kết	quả	cuộc	bầu	cử	Ban	Chấp	Hành	(BCH)	Cộng	Đồng	Người	Việt	

Tự	Do	Úc	Châu	(CĐNVTDUC)	
2. Quan	điểm	của	các	đại	diện	BCH/CĐNVTD	các	Tiểu	bang	và	Lãnh	

thổ	về	những	vấn	đề	đang	xảy	ra	tại	CĐNVTD/NSW	liên	quan	đến	
một	thành	viên	trong	BCH/CĐNVTDUC	

Kính	thưa:	
	•		Quý	vị	đại	diện	tinh	thần	các	tôn	giáo	
	•		Quý	BCH/CĐNVTD	các	Tiểu	bang	và	Lãnh	thổ	
	•		Quý	vị	đại	diện	các	Hội	đoàn	và	Đoàn	thể	
	•		Quý	vị	đại	diện	giới	truyền	thông	và	báo	chí	Việt	ngữ	
	•		Cùng	toàn	thể	quý	đồng	hương,	
Sau	Đại	hội	Liên	bang	lần	thứ	25	được	tổ	chức	tại	Darwin,	chúng	tôi	nhận	
thấy	có	một	số	thắc	mắc	liên	quan	đến	cuộc	bầu	cử	liên	bang	nhiệm	kỳ	2021-
2023	và	một	thành	viên	trong	tân	BCH.	Do	đó,	sau	khi	thảo	luận	trong	phiên	
họp	hàng	tháng	vào	tối	thứ	Ba,	6/07/2021,	ngoài	sự	hiện	diện	của	BCH/LB,	
chủ	 tịch	các	Tiểu	bang	và	Lãnh	 thổ	còn	có	sự	hiện	diện	của	Ông	Võ	Minh	
Cương,	Bs	Nguyễn	Mạnh	Tiến,	Ông	Nguyễn	Thế	Phong	và	Ls	Võ	Trí	Dũng,	
quan	điểm	của	các	chủ	tịch	các	Tiểu	bang	và	Lãnh	thổ	như	sau:	
• Thứ	nhất,	chúng	tôi	khẳng	định	cuộc	bầu	cử	ngày	13/06/2021,	dưới	sự	
giám	sát	của	hai	vị	cựu	chủ	tịch	CĐNVTD/Úc	Châu:	Bs	Nguyễn	Mạnh	Tiến	
và	Ls	Võ	Trí	Dũng,	hoàn	toàn	đúng	với	Nội	quy,	minh	bạch,	công	bằng	và	
dân	chủ.	Kết	quả	của	cuộc	bầu	cử	là	kết	quả	cuối	cùng	và	không	có	sự	thay	
đổi.	Tân	chủ	tịch	và	các	thành	viên	BCH	nhiệm	kỳ	2021-2023	tiếp	tục	có	
được	sự	ủng	hộ	của	 toàn	 thể	các	Tiểu	bang	và	Lãnh	 thổ.	CĐNVTD	Liên	
bang	là	một	cơ	cấu	vững	mạnh	trong	hơn	46	năm	qua.	Chúng	tôi	đặt	niềm	
tin	và	hy	vọng	vào	tân	BCH	để	giữ	vững	lập	trường	chống	cộng	và	phát	
triển	cộng	đồng	người	Việt	Tự	Do	tại	Úc	Châu.	

• Thứ	hai,	cô	Kate	Hoàng	và	toàn	BCH	Liên	bang	chính	thức	nhận	nhiệm	vụ	
từ	ngày	13/06/2021,	sau	khi	kết	quả	bầu	cử	đã	được	công	bố.	

• Thứ	ba,	“nhân	vô	thập	toàn”	và	không	ai	trong	chúng	ta	có	quyền	áp	đặt	
những	tiêu	chuẩn	đạo	đức	của	riêng	mình	 lên	công	 luận	hay	 luật	pháp.	
Những	trao	đổi	 trên	Facebook	được	cho	 là	của	cô	Kate	Hoàng	đã	được	
đăng	tải	công	khai	trên	các	mạng	từ	đầu	tháng	Năm,	trước	cuộc	bầu	cử	
Liên	bang	một	tháng,	nên	không	thể	nói	rằng	các	đại	biểu	tham	dự	Đại	hội	
không	biết	đến.	Do	đó,	khi	kết	quả	bầu	cử	đã	được	xác	định	là	hợp	pháp,	
trong	 sáng	và	dân	 chủ	 thì	 chúng	 tôi	 tuân	 thủ	để	 cho	 tân	BCH	 thi	hành	
nhiệm	vụ	của	họ	đã	được	tập	thể	trao	phó.	

Chúng	tôi	tin	rằng	đường	hướng	hoạt	động	cũng	như	cung	cách	ứng	xử	của	
tân	 ban	 chấp	 hành	 sẽ	 theo	 đúng	 Nội	 quy	 và	 lập	 trường	 chống	 cộng	 của	
CĐNVTDUC	kể	từ	ngày	nhậm	chức.	
Chúng	tôi	kêu	gọi	sự	đoàn	kết	và	ủng	hộ	từ	quý	đồng	hương	để	chúng	ta	có	
thể	tiếp	tục	xây	dựng	CĐNVTDUC	vững	mạnh	và	đoàn	kết.	

Trân	trọng,	

Ký	ngày	13/07/2021	

Chiếu	theo	đa	số	đồng	thuận	của	BCH/CĐNVTD	Liên	Bang	

Được	sự	đồng	thuận	của	các	Tiểu	Bang	và	Lãnh	Thổ:	

Ô.	Paul	Huy	Nguyễn	 Chủ	tịch	CĐNVTD/NSW	
Bs	Bùi	Trọng	Cường	 Chủ	tịch	CĐNVTD/QLD	
Bs	Nguyễn	Anh	Dũng	 Chủ	tịch	CĐNVTD/WA	
Ô.	Nguyễn	Văn	Phụng	 Chủ	tịch	CĐNVTD/SA	
Ô.	Lê	Tấn	Thiện	 Chủ	tịch	CĐNVTD/NT	
Bà	Trần	Hương	Thủy	 Chủ	tịch	CĐNVTD/Wollongong	
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• Thứ hai, cô Kate Hoàng và toàn BCH Liên bang chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 13/6/21, 
sau khi kết quả bầu cử đã được công bố. 

 

• Thứ ba, “nhân vô thập toàn” và không ai trong chúng ta có quyền áp đặt những tiêu chuẩn đạo 
đức của riêng mình lên công luận hay luật pháp.  Những trao đổi trên Facebook được cho là 
của cô Kate Hoàng đã được đăng tải công khai trên các mạng từ đầu tháng Năm, trước cuộc 
bầu cử Liên bang một tháng, nên không thể nói rằng các đại biểu tham dự Đại hội không biết 
đến.  Do đó, khi kết quả bầu cử đã được xác định là hợp pháp, trong sáng và dân chủ thì chúng 
tôi tuân thủ để cho tân BCH thi hành nhiệm vụ của họ đã được tập thể trao phó.  

 
Chúng tôi tin rằng đường hướng hoạt động cũng như cung cách ứng xử của tân ban chấp hành sẽ theo 
đúng Nội quy và lập trường chống cộng của CĐNVTD/Úc Châu kể từ ngày nhậm chức. 
 
Chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết và ủng hộ từ quý đồng hương để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng 
CĐNVTDUC vững mạnh và đoàn kết. 
 
Trân trọng, 
 
Ký ngày 13/07/2021  
Chiếu theo đa số đồng thuận của BCH/CĐNVTD Liên Bang 
 
Được sự đồng thuận của các Tiểu Bang và Lãnh Thổ:  
 
Ô. Paul Huy Nguyễn  Chủ tịch CĐNVTD/NSW  
Bs Bùi Trọng Cường  Chủ tịch CĐNVTD/QLD  
Bs Nguyễn Anh Dũng  Chủ tịch CĐNVTD/WA  
Ô. Nguyễn Văn Phụng Chủ tịch CĐNVTD/SA  
Ô. Lê Tấn Thiện   Chủ tịch CĐNVTD/NT  
Bà Trần Hương Thủy  Chủ tịch CĐNVTD/Wollongong 
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