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Biên bản – Phiên họp khoáng đại bất thường 26/11/2017 
1. Chào cờ và mặc niệm 
2. Mục đích buổi họp:  

� BS Nguyễn Anh Dũng chủ tịch CÐNVTDUC/TU trình bày mục đích của 
buổi họp nhằm giải tỏa những vấn đề tồn đọng của việc bầu cử BCH 
CÐ cho nhiệm kỳ 2017-2019. 

3. Ðiều hành buổi họp:  
� Chủ tọa: ông Trần Ðức Chính - Ðại diện Việt Nam Quốc Dân Ðảng 

Tây Úc 
� Thư ký: ông Phạm Quốc Hiệp - Tổng Thư ký BCH 

CÐNVTDUC/TU 
�  

4. Ban Vận Ðộng Bầu cử (BVÐBC) trình bày quá trình nhận đơn các liên 
danh và quyết định: 
Ông Thái Minh Chánh - đại diện BVÐBC trình bày: 

� Các thể lệ nộp đơn 
� Thời hạn nộp đơn: 15/11/2017 
� Kết quả có hai liên danh nộp đơn: 

Ø Liên danh 1: Thụ ủy Huỳnh Thị Mỹ Vân - nộp đơn lúc 11:16pm 
ngày 15/11/2017 

Ø Liên danh 2: Thụ ủy Nguyễn Thị Minh - nộp đơn lúc 11:26pm ngày 
15/11/2017 

� Cả hai liên danh đều do ông Trần Nam nộp đơn dùm 
� BVÐBC họp ngày 28/11/2017 và có quyết định: Tuy cả hai liên danh đã 

nộp sau 5 giờ chiều BVÐBC vẫn cứu xét nhưng cả hai liên danh đều 
bất hợp lệ vì không đúng theo các thể lệ nộp đơn. 

� Mọi thông báo và thư từ qua lại với các liên danh đều được BVÐBC 
giữ. 

� Ngày 18/11/2017 BVÐBC thông báo kết quả với BCH CÐ 
� Ngày 19/11/2017 Ông Thái Minh Chánh từ chức Trưởng BVÐBC 
� Ngày 20/11/2017 Bà Huỳnh Thị Mỹ Vân viết thư phản đối 
� Ngày 21/11/2017 Bà Nguyễn Thị Minh viết thư phản đối 
� Ngày 22/11/2017 Ông Thái Minh Chánh gửi thư trả lời với các liên 

danh. 
� Ông Thái Minh Chánh đọc danh sách những quý vị đại diện các hội 
đoàn, đoàn thể ủng hộ cũng như không ủng hộ thư yêu cầu xét lại của 
hai liên danh. 

� Bà H.T.M. Vân giải thích một số email của bà là thư cá nhân giữa bà 
và ông T.M. Chánh 

� Ông T.M. Chánh trình bày những bằng chứng một số thành viên của 
hai liên danh có thể có liên hệ với các ca sĩ và nghệ sĩ từ Việt Nam 

� Ông T.M. Chánh giải thích việc từ chức trước khi BVÐBC giải tán 
 

5.  Ý kiến của ngưòi tham dự (các chỉ trích cá nhân đều không được ghi 
nhận) 



� Ông Phạm Phước Hải: 
Ø Phê bình thông báo không rõ ràng và thông báo không được phổ 

biến rộng rãi 
 

� Cô Hoàng Bích Diễm: 
Ø Ðưa bằng chứng rõ ràng và đã được phổ biến rộng rãi 
Ø Thông báo đã được đọc 3 lần trên đài phát thanh của CÐ 
Ø Cô nhận định rằng người đại diện CÐ không thể có bất cứ liên hệ 

nào dù nhỏ với CSVN và các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Việt Nam 
 

� Thành viên khác là Bà Liên của ban phát thanh xác nhận thông báo là 
chính xác và đã được đọc 3 lần trên đài phát thanh. 
 

� Ông Duy Nghĩa: 
Ø Yêu cầu cho các liên danh thêm cơ hội 
Ø Yêu cầu không gán ghép có liên hệ với CSVN nếu không có bằng 

chứng 
 

� Ông Trần Hoàng Phú: 
Ø Cho rằng BVÐBC đã thiếu độc lập trong việc vận động ông Lê Minh 

 
� Ông T.M. Chánh giải thích việc vận động ông Lê Minh là đúng trách 

nhiệm khi chưa có liên danh nào nộp đơn. Ông Trần Cao Hoài đồng ý, 
vì đó là trách nhiệm của Ban Động đi tìm người.  
 

� Bà Hoàng Tuyết Mai: 
Ø Yêu cầu BVÐBC tiếp tục xét lại cũng như kiếm liên danh mới 
Ø Yêu cầu người đi trước giúp đỡ giới trẻ 

 
� Bà T.M. Chánh: 

Ø Yêu cầu người đại diện CÐ được chọn không được có liên hệ với 
CSVN và các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ VN 
 

� Cô Nguyễn Lệ Trúc Giang: 
Ø Yêu cầu thêm thời gian cho việc bầu cử 
Ø Các liên danh trước không có chữ ký là không hợp lệ 
Ø Yêu cầu thành lập BVÐBC mới 

6.  Ý kiến của đại diện các hội đoàn 
� Ông Trần Quang Trung - Ðại diện Làng Văn Hóa Việt Tây Úc: 

Ø Yêu cầu BCH CÐ giải thích việc không mời Làng VH 
Ø Yêu cầu giải quyết các tồn đọng của việc bầu cử 
Ø Yêu cầu bầu lại BVÐBC 

 
� Ông Nguyễn Lê Thanh: 

Ø Yêu cầu cho thêm thời hạn cho các liên danh nộp đơn 
Ø Xác nhận đã ký tên trong bản yêu cầu xét lại của hai liên danh 

 
� Ông Trần Ðình Hiền - trong gia đình Không Quân 

Ø Yêu cầu lưu nhiệm BCH CÐ cho tới sau Hội chợ Tết 
Ø Yêu cầu sau Hội chợ Tết 2018 sẽ tiến hành bầu cử lại 

 
� Ông Phạm Ðức Tuấn - Ðại diện Cộng đoàn Công Giáo VN Tây Úc 

Ø Ðồng ý với quyết định của BVÐBC 



Ø Xác nhận rằng BVÐBC đã được bầu ra và được tín nhiệm bởi các 
hội đoàn tham dự buổi họp trước đây 

Ø Nhận định rằng các liên danh cần đọc rõ các điều lệ để không bị 
bất hợp lệ 

Ø Nhận định rằng việc cử các đại diện của hội đoàn vào BCH CÐ sẽ 
không thích hợp 
 

� Ông Hồ Hữu Phối - Ðại diện Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Tây Úc 
Ø Nhận xét rằng các liên danh phải gửi đơn sớm chứ không chờ tới 

ngày chót và buổi tối của ngày chót. 
Ø Nhận xét rằng các hội đoàn không tham dự trong phiên họp bầu 

BVÐBC không nên chỉ trích BVÐBC 
Ø Ðồng ý với quyết định của BVÐBC 

 
� Ông Ðỗ Khắc Lộc – Ðại diện giáo hội Tin Lành VN Tây Úc 

Ø Ðồng ý với quyết định của BVÐBC 
 

� Ông Ngô Thanh Ký - Ðại diện Hội Cao Niên 
Ø Ðồng ý với quyết định của BVÐBC 

 
� Ông Trần Cao Hoài - Ðại diện Ðảng Việt Tân 

Ø Ðồng ý với quyết định của BVÐBC 
Ø Ðề nghị bầu lại BVÐBC để tổ chức bầu cử lại sau Tết 
Ø Ðề nghị nhiệm kỳ của BCH CÐ mới là 2018-2020 
Ø Yêu cầu các liên danh làm việc với BCH CÐ để tổ chức Hội Chợ 

Tết 

7.  Ðúc kết: 
� Chủ tọa – ông Trần Ðức Chính: kết luận  

Ø Chiếu theo ý kiến của các hội đoàn BVÐBC đã làm đúng trong việc 
bác đơn của hai liên danh. 

Ø Các hội đoàn cần bầu lại BVÐBC trong năm mới sau HCT 2018 
� BS Dũng: BCHCÐ nhiệm kỳ 2015-2017 sẽ mãn nhiệm vào ngày 

31/12/2017 – các hội đoàn cần đề cử người thay thế trong BCH lâm 
thời 

� BS Dũng hướng dẫn các hội đoàn làm hội chợ Tết, nếu không: sẽ huỷ 
HCT và trả lại funding cho Chính Phủ. 

VẮNG	MẶT:		 Đại	diện	Cao	Đài	
	 	 Đại	diện	Hội	Cựu	Quân	Nhân	QLVNCH	
	 	 Đại	diện	Hội	Phụ	Nữ	Tây	Úc	
PHAM	QUỐC	HIỆP	
TTK	(đã	ký)	
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