
 

Đại Hội Thường Niên 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương 
đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau: 

• Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 8/10/2021 
• Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU 

62 Athol Street, Athol Park SA 5012 

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho cộng đồng chúng ta nên 
Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc. 

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, 
tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên. Đồng 
hương sẽ có dịp để thảo luận và đóng góp ý kiến để cộng đồng chúng ta có 
thể phát triển tốt hơn trong tương lai. 

Đặc biệt, năm nay sẽ có phần tường trình kế hoạch tân trang Trung Tâm 
Sinh Hoạt Cộng Đồng do anh Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Ủy Ban Tân 
Trang) và công ty kiến trúc Grieve Gillett Andersen trình bày. 

Sau đó, sẽ có phần ăn nhẹ để đồng hương hàn huyên với các thành viên HĐQT 
hoặc tiếp xúc với đại diện các cơ quan chánh phủ. 

Nếu quý đồng hương có điều gì quan tâm hoặc muốn đóng góp ý kiến trước 
Đại Hội, xin vui lòng: 

• Gửi thư đến 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Nam Úc (CĐNVTDUC/NU) 
PO Box 180 
Kilkenny  SA  5009 

• Gửi điện thư đến 
 ykiendonghuong@sa.vnca.org.au 

Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 

Thông Báo 
Trích yếu: v/v Thành lập Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử HĐQT CĐNVTDUC/NU 
Nhiệm Kỳ 25 (2021-2023)  
 
Nhiệm kỳ 24 (2019-2021) của HĐQT CĐNVTDUC/NU đương nhiệm sẽ chấm 
dứt vào ngày 13/11/2021. Nội Quy (2018) của Cộng Đồng quy định rằng: 

• Điều 46d: Ban Cố Vấn có nhiệm vụ: “Thành lập Ủy Ban Tổ Chức Bầu 
Cử (Ủy Ban) khi nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm sắp chấm dứt”. 

• Điều 37a: “Cuộc Bầu Cử HĐQT được tổ chức bởi một Ủy Ban được 
thành lập bởi Ban Cố Vấn ít nhất là hai (02) tháng trước ngày bầu cử”. 

Kính thưa quý đồng hương trong Tiểu Bang Nam Úc, 
Ban Cố Vấn đã hoàn tất việc thành lập Ủy Ban theo quy định của Nội Quy 
Cộng Đồng như được nêu trên. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu thành phần 
Ủy Ban như sau: 

• Trưởng Ủy Ban: Cô Huỳnh Hoài Bảo Châu 
• Phó Ủy Ban: Anh Tra�n Minh Dương,              
• Thư Ký: Cô Tra�n Ngọc Mỹ  
• Thủ Quỹ: Cô Hà Thư Thy 

Ủy Ban này có trách nhiệm và quyền hạn tổ chức, và điều hành cuộc bầu cử 
HĐQT CĐNVTDUC/NU cho nhiệm kỳ 25 (2021-2023): 

• Dựa theo cũng như triệt để thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã 
được quy định trong Bản Nội Quy Cộng Đồng. 

• Thực hiện các quy định bổ túc của HĐQT (trong phiên họp giữa HĐQT 
và Ban Cố Vấn ngày 2/7/2021) liên quan tới việc điều hành cuộc bầu 
cử HĐQT và ngân khoản cho các liên danh ứng cử.  

Trong những tuần lễ kế tiếp, Ủy Ban sẽ phổ biến đến quý đồng hương qua 
các thông báo về những chi tiết cần thiết liên quan tới các nguyên tắc, điều 
kiện, thủ tục, thời hạn sẽ được áp dụng đối với quý Liên danh ứng cử cũng 
như toàn thể quý cử tri. 

Xin trân trọng thông báo và cám ơn toàn thể quý đồng hương. 

Thay mặt Ban Cố Vấn CĐNVTDUC/NU 

Trưởng Ban 
Nguyễn Kim Oanh, 29/8/2021 
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