
 
UỶ BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Nhiệm Kỳ 25 (2021 – 2023) 

Thông Báo Số 6 
 

Kính gởi Quý Đồng Hương và Các Bạn Trẻ Nam Úc, 
 

1.  LIÊN DANH ỨNG CỬ 

Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) đã nhận được một (1) đơn ứng cử theo quy định trước 

5 giờ chiều Thứ Sáu 15/10/2021. Sau khi xem xét đơn và xác nhận hợp lệ, chúng tôi xin trân 

trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương danh sách ứng viên chính thức vào Hội Đồng Quản 

Trị (HĐQT)/Cộng Đồng Người Việc Tự Do Úc Châu/Nam Úc (CĐNVTDUC/NU) nhiệm kỳ 

25 như sau: 

Liên danh: “VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG VỮNG MẠNH” 

do ông NGUYỄN LINH ĐẰNG làm THỤ UỶ/Ứng Viên trách vụ CHỦ TỊCH 

cùng với 14 thành viên trong liên danh ứng cử với những trách vụ như sau: 
 

1. NGUYỄN THỊ KIM OANH  

Phó Chủ Tịch Nội Vụ 

8.    TRẦN THÁI MẪN  

Phụ Tá Phó Chủ Tịch Nội Vụ 

2. PHAN LÊ NGỌC THUỶ 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

9.    NGUYỄN TỪ KIM THOA  

       Phụ Tá Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

3. HỒ THÁI PHỤNG 

Phó Chủ Tịch Kế Hoạch 

10.  HÀ MỸ THUYÊN  

Phụ Tá Phó Chủ Tịch Kế Hoạch 

4. NGUYỄN PHƯƠNG ĐẰNG 

Tổng Thư Ký 

11.  DƯƠNG YẾN NGỌC  

       Uỷ Viên Thanh Niên 

5. ROBINS TRẦN DOUGLAS  

Thủ Quỹ 

12.  TRẦN DIỄM ANH  

        Uỷ Viên Thanh Niên 

6. NGUYỄN VĂN PHỤNG  

Uỷ Viên Giáo Dục 

13. NGUYỄN THỊ THUỴ KHA  

       Uỷ Viên Thanh Niên  

7. NGUYỄN HỮU LIÊM  

Uỷ Viên Kỹ Thuật 

14. PHẠM VĂN KHANH  

       Uỷ Viên Truyền Thông 
 

2.  BUỔI TIẾP XÚC VỚI ĐỒNG HƯƠNG 

CHỦ NHẬT 7/11/2021 TỪ 3PM –5PM (*) 

Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng - 62 Athol Street, Athol Park 

(*) Xin cáo lỗi cùng Quý Đồng Hương có sự thay đổi giờ tổ chức, 

trễ hơn 30 phút so với thông báo đã đăng báo tuần này. 

Kính mời Quý Đồng Hương và Các Bạn trẻ tham dự Buổi Tiếp Xúc để tất cả chúng ta có dịp 

trao đổi và tìm hiểu thêm: 

- về thể thức bầu cử, bỏ phiếu tín nhiệm v.v… 

- về nhân sự, mục tiêu/đường hướng hoạt động, lập trường chính trị và quan điểm trong 

việc phục vụ cộng đồng v.v… của Liên Danh “Vì Một Cộng Đồng Vững Mạnh”  
 

 

3.  TÀI CHÁNH HỖ TRỢ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ 
Theo quy định trong Thông Báo #2, UBTCBC sẽ có một ngân khoản để tài trợ các liên danh 

cho những chi phí vận động bầu cử. 

- Vì chỉ có một liên danh ra ứng cử, UBTCBC sẽ tài trợ mức tối đa là $1,500 Úc Kim. Các 

chi phí có hoá đơn hợp lệ từ ngày 13/09/2021 đến 13/11/2021 sẽ được xem xét để tài trợ. 
 

4.  BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM 
Trích Nội Quy Cộng Đồng hiện hành: 

Điều 42 - Trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử 

a. Phiếu bầu cử sẽ đổi thành phiếu tín nhiệm. 

b. Trong trường hợp số phiếu tín nhiệm ít hơn số phiếu bất tín nhiệm, UBTCBC có nhiệm vụ 

tổ chức một Đại Hội Bầu Cử khác trong vòng ba (3) tháng, và HĐQT đương nhiệm được lưu 

nhiệm trong thời gian đó. Nếu trong Đại Hội Bầu Cử dự trù tổ chức lần thứ nhì này vẫn 

không có liên danh nào ứng cử hay được tín nhiệm thì HĐQT đương nhiệm có nhiệm vụ lưu 

nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. 
 

5.  CHIA SẺ HÀNG TUẦN 

Khi nền dân chủ của các quốc gia trên thế giới thành lập, trải qua nhiều năm đầu, các cuộc 

bầu cử chỉ dành quyền cho nam giới tham gia, còn phái nữ thì không được phép. Bắt đầu từ 

cuối những năm 1800, một số phụ nữ đã vùng lên đấu tranh cho quyền bình đẳng và thúc đẩy 

luật pháp công nhận quyền ứng cử và bầu cử của công dân nữ. 
Úc Châu là một trong những quốc gia đầu tiên bình quyền bầu cử giữa nam và nữ, và Nam 

Úc là tiểu bang đầu trên nước Úc ban hành quyền bầu cử cho phụ nữ. 

 

Đặc biệt trong kỳ bầu cử HĐQT Cộng Đồng năm nay, một phần hai số thành viên của liên 

danh ra ứng cử và của UBTCBC là phái nữ. Đây là một điểm tích cực trong tư duy và quan 

niệm bình đẳng của cộng đồng Nam Úc chúng ta. 
 

Để cổ võ cho những đóng góp của phái nữ vào 

những công tác cộng đồng, xã hội và đất nước, 

UBTCBC kính mời Quý Đồng Hương và Các 

Bạn Trẻ cùng chia sẻ đề tài kỳ này: 
 

✓ 3 lời chia sẻ sớm nhất và khác nhau 

✓ gởi đến ubtcbc2021@gmail.com   

hay vào https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA  

✓ sẽ được biếu phần quà tinh thần là một phiếu ăn tại Quán Phở Cộng Đồng 
 

Trân trọng 

  Adelaide, 20/10/2021 

Huỳnh Hoài Bảo Châu 

Trưởng UBTCBC 

Hãy nêu gương một người lãnh 

đạo phái nữ của Việt Nam hay thế 

giới và cho biết vì sao bạn nể phục 

người phụ nữ này? 
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