
 

 

BẢN ĐÚC KẾT BUỔI HỌP MỞ RỘNG (số 3) 
TRÌNH BÀY DIỄN TIẾN DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT  

 

Ngày:24/08/2019 

Giờ:2:00 – 4:00pm 

Tại: ĐTQT 90 Knight Ave Sunshine North VIC 

Chủ toạ: Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch BCH CĐNVTD Vic  

 
1. Mở đầu buổi hợp bằng nghi thức hát quốc ca VNCH và một phút mặc niệm. 
2. Trình bày tư cách pháp lý VBT:  

▪ Theo công ty luật pháp PwC, để đạt được quy chế miễn thuế, bảo đảm việc điều hợp và 
cùng phù hợp với những điều kiện quản trị, VBT sẽ được đăng ký theo hình thức Công Ty 
Hũu Hạn cho các tổ chức vô vị lợi), và dưới sự kiểm soát của ACNC(Australian Charity and 
Not for Profit Commission). 

▪ Hiện nay PwC đang phụ giúp BCH thảo bản nội quy cho VTB.  Cũng nên nhắc lại sau phiên 
họp thứ 2 của VBT, đồng bào đã đồng ý nội quy VBT cần bao gồm Biểu Tượng Chương I 
Điều 2 và Nguyên Tắc Điều 4 của nội quy CĐNVTD Vic, như sau: 

 

 
 

▪ Sau khi hoàn tất việc đăng ký VBT, ban điều hợp VBT đương nhiệm sẽ được chuyển sang 
cơ chế luập pháp mới và tiếp tục hoạt động. Các việc này đã được thông qua tại phiên 
họp khoáng đại lần thứ 2 liên quan đến VBT ngày 29/6/2019. 

▪ Đồng bào tham dự đóng góp ý kiến về tiết mục quan trọng như sau: 
o Qui chế miễn thuế: rất quan trọng cho việc đóng góp tài chánh, và còn giúp minh 

bạch chi tiết chi thu của VBT. 
o Khả năng của ban điều hành đương nhiệm: hiện nay tất cả thành viên trong uỷ 

ban đều làm việc với tư cách thiện nguyện và mỗi thành viên đều có kinh nghiệm 
chuyên môn cần thiết cho công việc của mình. Có một số các kinh nghiệm cần 
mua (ví dụ thành lập những chính sách cần thiết để có được museum 
accreditation (Công Chứng Tư Cách Viện Bảo Tàng).  Đại đa số các thành viên tế 
thế hệ thứ 2 hai làm việc có thù lao tượng trưng. Đây là một cách để BĐH hỗ trợ 
thế hệ thứ hai tham gia cũng như phát triển khả năng trong những lãnh vực 
chuyên môn , và những chuyên môn này có thể cần thiết sau khi hoàn tất giai 
đoạn xây cất. 

o Làm sao có thể tin tưởng ban điều hành: Ban điều hành có một sơ đồ làm việc, 
có Ban Quản Trị bao gồm những vị có kinh nghiệm người Úc và những thành viên 
trong những BCH CĐVNTD UC và Victoria. Tất cả các công việc Ban điều hành 



 

 

thực hiện đều được công bố công khai . Kính xin đồng bào theo dõi diễn tiến dự  
án để tiếp tục đóng góp ý kiến cũng như tham gia vào những công việc cần thiết. 

 
o Lúc nào là dịp tốt nhất đóng góp tài chánh: hiện nay uỷ ban Gây Quỹ có mẫu đơn 

hứa ủng hộ tài chánh. Tuy nhiên công ty PwC đã nộp đơn xin quy chế miễn thuế 
cho Viện Bảo Tàng với cơ quan thuế vụ ATO. Theo họ, chúng ta có thể được cấp 
quy chế miễn thuế trong 2-3 tháng tới. 

 
3. Giai đoạn kiến trúc: 

▪ Ban Kiến Trúc trình bày diễn tiến việc thiết kế, chi tiết và những suy nghĩ được thể hiện 
qua bản vẽ.  Bản vẽ đã được sửa đổi hơn 15 lần để bao gồm tất cả những yêu cầu cần 
thiết, mong muốn, ước mơ của người Việt chúng ta. 

▪ Hiện nay thiết kế sơ khởi (design concept) đã được gởi đến HDTP Maribyrnong để họ 
thực hiện việc public consultation (tham vấn với cư dân trong vùng) trong thời gian sớm 
nhất. 

▪ Chi phí thiết kế đang được chuẩn bị và sẽ gởi đến ban điều hành trong tương lai. 
▪ Ý kiến đóng góp của đồng bào bao gồm: 

o Chúng ta có đủ tài chánh để xây dựng VBT với kiến trúc như đã trính bày hay 
không: Hầu như những dự án mang tính cách công cộng (public place) thường 
cần sự đóng góp của cộng đồng và không lệ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ tài chánh 
của chính phủ.  VBT sẽ cần sự hỗ trợ tài chánh từ cộng đồng người Việt để hoàn 
tất và là một gia tài để lại cho hậu thế cũng như cho nước Úc. 

 
o Hệ thống Peppercorn lease như thế nào và sau khi hết lease HDTP có thể lấy lại 

đất hay không: Hệ thống này là một hệ thống thông thường các chính quyền địa 
phương, tiểu bang và liên bang sử dụng để hỗ trợ những dự án đa văn hoá hay 
những dự án mang tính cách có lợi chung. Các chi tiết liên quan đến việc 
peppercorn lease sẽ được bàn thảo kỹ hơn với HDTP tuy nhiên HDTP sẽ tiếp tục 
lease nếu mục đích VBT được tiếp tục thực hiện (ví dụ, trung tâm sinh hoạt 
CDNVTD NSW). 

 
o Kiến trúc đã bao gồm những chi tiết giảm bớt tốn kém cho việc bảo trì trong 

tương lai: Sau hơn 16 15 lần vẽ lại bản thảo và những phiên họp cùng HDTP, 
công ty kiến trúc và Ban Quản Trị, hầu hết những phương cách để giảm thiểu tối 
đa những tốn kém việc bảo trì cũng đã được bao gồm trong bản vẽ. Tuy nhiên 
điều kiện này sẽ luôn được đặt đến trong suốt tiến trình thiết kế. 

 
4. Thu thập nội dung và việc triển lãm: 

▪ Uỷ Ban Nội Dung trình bày đường hướng thu thập nội dung.  Hiện nay những việc liên 
quan đến nội dung VBT bao gồm: 

o Con đường hành trình tìm tự do thể theo bản vẽ kiến trúc 
o Phần triển lãm dài hạn, ngắn hạn trong VBT 
o Thu thập những di vật, hiện vật phù hợp cho VBT 
o Thu âm, thu hình những câu chuyện tỵ nạn, những câu chuyện chiến tranh, 

những đóng góp của người Việt tại Úc, ưu tiên cho những vị cao niên của 
QLVNCH, quý cao niên sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng. 



 

 

▪ Ý kiến đóng góp của đồng bào:  
o Chi tiết những trận chiến trong chiến tranh VN cần được ghi chép rõ ràng và 

đúng theo sự thật. 
 
o Quá trình vượt biên, tỵ nạn của người Việt cần được ghi chép đầy đủ, để tránh 

việc thế hệ mai sau cho rằng ông bà cha mẹ các em đến Úc bằng “du thuyền”. 
 

5. Buổi thảo luận được kết thúc lúc 4:00 chiều. Kính mong đồng bào quan tâm đến những thông 
báo của BCH qua email, truyền thông báo chí, trang mạng xã hội của BCH CĐNVTD Vic hoặc 
VBT để theo dõi diễn tiến và tham gia đóng góp. 

 
Nguyễn Thế Phong 
Chủ Tịch 
06/09/2019 

 
 

 


