
 

  

  

Melbourne, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
 

Về việc: Ban Chấp Hành Cộng Đồng chính thức hoạt động 
 

Kính thưa: 

      Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 

      Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, 

      Quý vị lãnh đạo các tổ chức, hội đoàn và đoàn thể, 

      Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, 

      Giới truyền thông và báo chí, 

      Cùng toàn thể đồng hương. 

 

Lễ Bàn Giao chính thức giữa hai Ban Chấp Hành đã được tiến hành thành công mỹ mãn vào 

chiều ngày Chúa Nhật 30/10/2022 vừa qua dưới sự chứng kiến của Hội Đồng Cố Vấn và Giám 

Sát, đại diện các các tổ chức, hội đoàn và đoàn thể, và đông đảo đồng hương tại Đền Thờ Quốc 

Tổ, 90 Knight Avenue Sunshine North VIC 3020. 

 

Đồng thời, Ban Chấp Hành đã thông báo sự bổ nhịêm ông Trần Đông chính thức đảm nhiệm 

chức vụ Phó Chủ Tịch Kế Hoạch và Tài Chánh thay thế cho cô Tiêu Xuân Trang đã xin từ chức 

vì lý do riêng. Ông Trần Đông được biết đến qua vai trò Trưởng Ban Gây Quỹ trước đây và các 

hoạt động liên quan đến văn khố thuyền nhân. 

 

Sau khi Biên Bản Bàn Giao được ký kết, Tân Ban Chấp Hành đã trình bày chương trình hoạt 

động trong ba năm tới, đặc biệt là việc tổ chức Hội Chợ Tết Quý Mão với chủ đề “Xuân Đoàn 

Viên, Ghi Ân Trưng Nữ Vương”. 

 

Một phiên họp đầu tiên giửa Ban Chấp Hành và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát về một số vấn đề 

quan trọng và cấp bách cũng được thực hiện. 

 

Bắt đầu tháng mười một, thành viên của Ban Chấp Hành sẽ có mặt thường xuyên tại Văn Phòng 

Cộng Đồng, 1/56 Nicholson Street, Footscray vào hai ngày Thứ Ba và Thứ Năm để gặp gở quý 

đồng hương.  

 

Ban Chấp Hành chân thành cám ơn quý đồng hương đã dành thì giờ quý báu để tham dự Lễ Bàn 

Giao, đánh dấu một giai đoạn mới trong sinh hoạt cộng đồng tại Tiểu bang Victoria.  

 
Trân trọng kính báo. 

TM. BCH / CĐNVTD- VIC 

 

Phó Quốc Vân 

Tổng Thư Ký 



 

  

  

 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

 

RE: Official operation of the Executive Committee 
 

The official Handover ceremony between the two Executive Committees was successfully held 

between 1 and 4 pm on Sunday, October 30, 2022, in the presence of the Advisory and 

Supervisory Council, representatives of various Associations and Groups, and community 

members at the Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Avenue Sunshine North VIC 3020. 

 

The New Executive Committee announced the appointment of Mr  Dong Tran to officially 

assume the position of Vice President of Planning and Finance to replace Ms Trang Tieu who 

had resigned for personal reasons. Mr Dong Tran is known for his previous role as Head of 

Fundraising and other activities relating to boat people archives. 

 

The New Executive Committee also presented its program for the next three years, especially the 

organising of the 2023 Vietnamese New Year Festival to commemorate the Trưng Sisters, the first 

Lady Kings in Vietnamese history. 

 

An initial meeting between the Executive Committee and the Advisory and Monitoring Council 

to discuss a number of important and urgent issues was also held. 

 

Beginning in November, members of the Executive Committee will be regularly available at the 

Community Office, 1/56 Nicholson Street, Footscray on Tuesdays and Thursdays to meet 

community members. 

 

The Executive Committee would like to thank all attendees to the ceremony, marking a new 

phase in the life of the Vietnamese community of Victoria. 

 

Best regards, 

 

For the Executive Committee, 

 

Van Pho 

Secretary-General 

 

 


