
Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Nhiệm Kỳ (NK) 23 và 24, tôi xin được: 

1 - Chúc mừng Ban Tổ Chức Đại Hội Bầu Cử đã thực hiện thành công một cuộc 
bầu cử hết sức thân thiện, dân chủ, hiền hoà và tốt đẹp. 
Chúc mừng Liên Danh “Vì Một Cộng Đồng Vững Mạnh” đã đạt tỷ lệ 97% số 
cử tri tín nhiệm. 
Chúc mừng toàn thể cộng đồng chúng ta có một liên danh sẵn sàng gánh vác 
trách nhiệm với một lực lượng thuộc mọi thành phần và rất hùng hậu. 

2 - Cám ơn người bạn đường của cá nhân tôi và con cháu đã hy sinh, hỗ trợ tôi 
trong thời gian 4 năm qua. 
Cám ơn Mi Mi, người sẵn sàng hỗ trợ anh Nguyễn Linh Đằng, Thụ Uỷ Liên 
Danh, và nay là Tân Chủ Tịch Cộng Đồng NK 25. 
Tất cả anh chị em đã hợp tác với tôi trong NK 23 và 24. 
Tất cả quý vị trong HĐQT của các nhiệm kỳ trước đó. Quý vị trong Ban Cố Vấn. 
Quý hội đoàn, các gia đình quân đội, các tổ chức đấu tranh đã sát cánh với 
anh chị em chúng tôi trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam dân 
chủ và cho một cộng đồng vững mạnh. 
Tất cả các thiện nguyện viên làm việc trong mọi lãnh vực. 
Những bạn trẻ, trong đó có rất nhiều em là học trò của tôi. Điều này khiến 
cho tôi không cảm thấy hối tiếc khi chọn nghề dạy học trong cả đời tôi. 

3 - Thay mặt cho HĐQT NK 24, xin cầu chúc tân HĐQT thành công trên con đường 
phục vụ và xây dựng cộng đồng. Đặc biệt cầu chúc Tân Chủ Tịch CĐ Nguyễn 
Linh Đằng được mọi điều tốt đẹp trong vai trò mới.  

4 - Con đường xây dựng cộng đồng không phải dễ dàng êm xuôi. Các bạn đã 
được đồng hương tín nhiệm trao phó Cộng Đồng, đó là một vinh dự.  

Xin được nhắc lại tinh thần của người lính VNCH “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách 
Nhiệm”. Sự tín nhiệm của đồng hương là một vinh dự, nhưng chúng ta cần 
giữ vững lập trường, nêu cao trách nhiệm với Cộng Đồng.  
“Cư An Tư Nguy” - Cộng Đồng Nam Úc, theo nhiều đồng hương cho biết, 
chúng ta đang được hưởng thái bình (Cư An), nhưng cần cảnh giác, đề phòng 
và tránh đi những sóng gió có thể xảy ra (Tư Nguy). 
Nếu như HĐQT tâm niệm, chúng ta làm tất cả vì lợi ích cộng đồng, không coi 
đó là vinh dự của cá nhân, thì dù thành công chúng ta không nhận là của riêng 
mình mà quá vui. Cũng thế, khi thất bại chúng ta cũng không nên buồn phiền.  

Cuối cùng, trước khi chấm dứt nhiệm kỳ, tôi kêu gọi quý đồng hương Nam Úc, 
xin hãy chung tay góp sức với Liên Danh “Vì Một Cộng Đồng Vững Mạnh” để xây 
dựng cộng đồng chúng ta ngày càng trở nên vững mạnh. 

TM. HĐQT NK 24 
Nguyễn Văn Phụng 
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Lời	Chúc	Mừng	và	Cám	Ơn		
trong	Đại	Hội	Bầu	Cử	Hội	Đồng	Quản	Trị	

Nhiệm	Kỳ	25:	2021	-	2023	
tối	ngày	13	tháng	11	năm	2021	


