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THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI QUAN TRỌNG CỦA VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC 

CHÂU 
 

V/V:  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ “MỘT MẢNH ĐẤT CHO QUÊ HƯƠNG – A 
LAND FOR HOPE” ĐỂ TRẢ TIỀN MUA ĐẤT CỦA VIỆN BẢO TÀNG NHÂN DỊP  

LỄ DÂNG ĐẤT NGÀY 12-12 VÀ GIÁNG SINH 2020. 
 

Kính thưa: 
 

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 
• Quý vị Chủ tịch và Ban Chấp Hành Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ CĐNVTD-Úc Châu 
• Quý vị đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ chức. 
• Quý vị thương gia và mạnh thường quân 
• Quý vị đại diện giới truyền thông báo chí 
• Cùng toàn thể quý đồng hương. 

 
Như quý vị và đồng hương đã rõ, Cộng Đồng Ngưòi Viêt Tự Do của chúng ta tại Úc đã vô cùng 
may mắn được Chính phủ liên bang và chính phủ tiêu bang Victoria tài trợ 9 triệu 450 ngàn Úc kim 
cho công trình xây dựng một Viện Bảo Tàng quy mô và đúng tiêu chuẩn đầu tiên tại Úc Châu và hải 
ngoại. Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong, Melbourne, Victoria cũng đã vừa mới biểu quyết bán khu 
đất phía sau của số 220 Barkly St, Footscray cho Viên Bảo Tàng của chúng ta với giá là $2 triệu Úc 
kim thay vì cho mướn dài hạn 35 năm. 
 
Vì việc mua đất là do Cộng Đồng chúng ta quyết định, do đó chính Cộng Đồng của chúng ta phải 
gây quỹ để trả tiền này cho HĐTP Maribyrnong. Cho đến nay, Viên Bảo Tàng của chúng ta đã trả 
được 10% tiền đặt cọc (tức $200,000) từ số tiền gây quỹ mà toàn thể cộng đồng của chúng ta đã 
đóng góp cho đến ngày hôm nay. 
 
Ngoài tiền của miếng đất, VBT của chúng ta còn phải trả tiền GST và chi phí sang tên đất là: 
$440,000), do đó chúng ta phải gây quỹ $2 triệu 440 ngàn đô-la cho việc mua đất. 
 
Việc xây dựng VBT lệ thuộc vào việc chúng ta mua và trả tiền mua đất, do đó Hội Đồng Quản Trị 
Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do xin kêu gọi nhiệt tâm đóng góp của toàn thể quý đồng hương, 
các hội đoàn, đoàn thể và Cộng đồng các Tiểu bang và Lảnh Thổ cho chương trình gây quỹ đặc 
biệt và quan trọng này kể từ hôm nay (9-11-2020). 
 
Xin hãy tặng cho người bạn, người ân nhân hay người thân của quý vị Một Viên Gạch vừa làm quà 
Giáng Sinh vừa giúp mua Một Mãnh Đất Cho Quê Hương là Viện Bảo Tàng của chúng ta nhân dịp 
Lễ Dâng Đất (12/12/2020) và mùa Giáng Sinh năm nay. Hay bất cứ đóng góp lớn nhỏ gì khác mà 
khả năng tài chính của quý vị cho phép. 
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Xin quý vị và đồng hương lên trang mạng cúa VBT: www.vietrnamesemuseum.com.au hay 
facebook: www.facebook.com/VietMuseumAus hay liên lạc qua điện thoại với những thành viên 
đảm trách gây quỹ của VBT dưới đây để biết thêm chi tiết: 
  
- Bé Hà 0403 651 483 
- Định Nguyễn 0402 719 649 
- Hùng Lê 0407 846 990 
- Phong Nguyễn 0411 756 552 
 
Trân trọng kính báo và kêu gọi. 
Nguyễn Thế Phong 
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 
Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu 

 


