
 

Đại Hội Thường Niên 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương và 
các bạn trẻ 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, 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 ông Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Ủy Ban Tân 
Trang) và công ty kiến trúc Grieve Gillett Andersen trình bày. 

Sau đó, sẽ có phần ăn uống nhẹ để đồng hương có dịp 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 gởi thư đến ykiendonghuong@sa.vnca.org.au hoặc: 

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

Vì lệnh của chính phủ Nam Úc yêu cầu giới hạn số người hiện diện trong 
Hội trường, xin quý đồng hương vui lòng ghi danh tham dự qua 
https://vca_agm.eventbrite.com.au. 

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

HĐQT CĐNVTDUC/NU 
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