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VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU
VIETNAMESE MUSEUM AUSTRALIA

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu xin được giới thiệu đến đồng hương Bản tin số đầu
tiên nhằm cập nhật những thông tin của công trình xây dựng Viện Bảo Tàng (VBT).
Mục tiêu của chúng tôi là tôn vinh hành trình tìm tự do và những đóng góp mà cộng đồng
người Việt đã thực hiện cho đất nước Úc kể từ năm 1975.

Nhờ lòng hảo tâm của đồng hương, chúng tôi đã nhận được hơn 650,000 đô la quyên góp,
với thêm 4.7 triệu đô la tài trợ từ Chính phủ Liên bang. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tổ chức
các buổi gây quỹ thành công trong năm nay như Khởi động lại công trình xây dựng VBT, Dạ
tiệc gây quỹ cho VBT và Lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ .

Sau 15 tháng tạm dừng do dịch COVID-19, ban Thiết kế & Xây dựng đã khởi động lại công
trình xây dựng VBT . Chúng tôi đang làm việc với công ty quản lý công trình, công ty kiến trúc
và các cố vấn kỷ thuật để việc xây cất VBT có thể bắt đầu trong vài tháng tới.

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi email tới info.vma@vietnamesemuseum.com.au  và theo dõi
chúng tôi trên Facebook (@VietMuseumAus) để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất!



Lễ Mừng Ngày của Mẹ 
VBT hân hạnh được đón tiếp các vị Dân biểu Andrew Giles, Dr Daniel Mulino, Natalie Suleyman, Luke
Donnellan, các vị Thượng Nghị sĩ Dr Tien Kieu, Raff Ciccone, Jana Stewart, Thị trưởng Brimbank Jasmine
Nguyen, Chủ tịch Hội đồng Di trú Sắc tộc Sự vụ Viv Nguyen, Tổng Giám đốc Hội Phụ Nữ Úc Việt Cam
Nguyen, Tổng Giám đốc Hollywood Nails Dung Le cùng toàn thể đồng hương đã tham dự Ngày Của Mẹ,
Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022 tại Đền Thờ Quôc Tổ ở Sunshine North.

Trong buổi lễ này, Dân biểu Daniel Mulino đã tuyên bố Chính phủ Lao động sẽ tài trợ thêm $ 4,700,000 cho
Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu.

Tin Cập Nhật 

"Khoản tài trợ này vào công trình xây dựng VBT sẽ tôn vinh và chia sẻ truyền thống của cộng
đồng người Việt tại Úc." - Andrew Giles, Minister for Multicultural Affairs 

Thông Điệp của Quyền Chủ tịch 
Bruce Mildenhall

Từ những ngày còn là Dân biểu vùng Footscray tôi đã
hỗ trợ cộng đồng người Úc gốc Việt với các dự án
như bức tượng ‘Sát Cánh Bên Nhau’ tại Dandenong
RSL, và một khoản tài trợ lớn cho chùa Quang Minh,
mối quan hệ của tôi với cộng đồng ngày càng phát
triển. Với tư cách là Quyền Chủ tịch Viện Bảo Tàng
Người Việt Tự Do Úc Châu, tôi rất vinh dự được giúp
đỡ để có thêm tài trợ của chính phủ và các giấy phép
cần thiết cho công trình có tầm vóc quốc gia này. 

Chúng ta hiện đang ở giai đoạn thú vị của việc chuẩn bị xây dựng Viện Bảo Tàng và chào đón Cộng đồng
người Việt Tự do (VCA) ở các tiểu bang và Lãnh thổ tham gia vào công trình xây dựng VBT.  Mong quý vị đón
nhận bản tin của chúng tôi và nếu có thắc mắc hoặc nhận xét, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

https://www.facebook.com/AndrewGilesMP?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/daniel.mulino.1?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/nataliesuleymanmp?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/luke.donnellan?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/TienKieuMP?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/SenRaffCiccone?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/JanaStewartVIC?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/BrimbankCouncil?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/multiculturalcommissioner?__cft__[0]=AZX2xhyrW0bm3Ggm-R9DCotgxqVcj4o4Hm50Dpn_NDnNl69H3tt4bcpggzLu3k4eexuK0TmDmpZD4Cos1Ykh0pXffQJv2LlUxSGC17XqGMgfTurrRbBEdjh-2P5XjA9A2eLZrul9wkRVctSr11YO_mkzUMdzRsctNXwevXZKz17Rg7U7EB2ewfLngMprRNZ0IVw&__tn__=-]K-R
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Chúng tôi rất cảm kích khi theo dõi tiến sĩ Daniel
Mulino trình bày về Công trình xây dựng Viện Bảo
Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu ngày 03 tháng 08
vừa qua tại Quốc hội Liên bang. ông Mulino là một
Dân biểu luôn ủng hộ mạnh mẽ cho VBT ngay từ
những ngày đầu thành lập. chúng tôi rất biết ơn
ông luôn dùng tiếng nói của mình để nêu bật công
trình cũng như mục đích của nó.
 Sau khi hoàn thành, Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do sẽ là bảo tàng viện thứ 7 trong hệ thống Viện bảo tàng Đa
văn hóa ở tiểu bang Victoria. Đây sẽ là viện bảo tàng  đầu tiên tôn vinh cuộc hành trình tìm tự do, những đóng góp
và những thành quả của cộng đồng người Việt tại Úc. Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu cũng sẽ là nơi lưu
trữ di sản và truyền thống văn hóa Việt. VBT hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng chính mạch tìm hiểu và
học hỏi thêm về những câu chuyện đáng kinh ngạc của thuyền nhân Việt Nam đến Úc từ năm 1975-1985.

Sau tiến trình tham khảo chi tiết với cư dân trong
vùng, vào thứ Ba ngày 24 tháng 5 năm 2022, Hội
đồng thành phố Maribyrnong đã biểu quyết thông
qua với tỷ lệ tuyệt đối chấp thuận cấp giấy phép
Thiết Kế Đô Thị cho VBT. Với giấy phép này, VBT sẽ
đáp ứng các điều kiện để được hoàn tất việc mua
đất của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và nhận
được trợ cấp của chính phủ, đồng thời có thể khởi
công xây dựng vào cuối năm nay, hoàn thành một
trong những mục tiêu mà công trình đã hoạch định.

Câp̣ nhâṭ chi phí công trình xây dựng VBT

Chi phí xây cất: $15.3 triệu (kể cả GST)
Tiền đất: $2.2 triệu (kể cả GST)
Các chi phí hành chánh và các chi phí hạ tầng cơ sở: $0.5 triệu
Tổng cộng chi phí xây dựng cho giai đoạn 1: $18 triệu

Công ty Khảo sát Chi phí xây dựng (Quantity surveyor QS) đã cập nhật dự
chi công trình dựa trên bản vẽ đã hoàn thành trong giai đoạn Phát triển
Thiết kế ̣(Design Development phase)

Chi phí đã được cập nhật theo giá thị trường hiện tại vào tháng 5 năm
2022, và kể cả dự phòng vật giá leo thang tính tới lúc khởi công xây dựng
vào tháng 11 năm 2022. 
Thể theo báo cáo trên, chi phí tổng cộng đã tăng $940 ngàn, khoảng 7.2%
cao hơn con số dự tính trước đây.

Chi phí xây dựng cho Giai đoạn 1:

VMA được cấp Giấy phép Thiết kế đô thị

Tiến sĩ Mulino trình bày về VBT tại Quốc Hôị Liên Bang ngày 3 tháng 8  2022



Companies working with VMA during the
architrcture design phases

Cấu Trúc Luât Pháp của VBT
Sau khi được Price Waterhouse Coopers cố vấn pháp lý chi tiết, cấu trúc luật pháp của VBT đã được thông qua nhằm
bảo đảm các khoản tiền đóng góp cho viện bảo tàng được khấu trừ thuế. Cấu trúc này còn thành lập Hội Đồng Quản
Trị, Hội viên tiên khởi gồm có Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu Liên bang và Victoria, với mục đích xây dựng và
vận hành viện bảo tàng.
Mọi đóng góp được gởi vào Quỹ Phụ Trợ
công (Public Ancillary Fund - Museum Trust).
Museum Trust có quy chế khấu trừ thuế.
Quỹ phụ trợ công là một hình thức quỹ
từ thiện được thành lập chỉ nhằm mục
đích cung cấp tiền, tài sản hoặc lợi ích cho
các tổ chức có quy chế được khấu trừ
thuế nhưng không phải là quỹ phụ trợ.
Quỹ phụ trợ này phải có một công ty ủy
thác điều hành theo nội quy.

Được thành lập ngày 16 Tháng 5 năm 2019.
Một Công ty trách nhiệm hữu hạn có bảo chứng
CĐNVTD-Victoria là hội viên duy nhất của công ty,
nhưng không có quyền sỡ hữu. 
Trách nhiệm của hội viên được giới hạn trong số
tiền bảo chứng ($100).
Công ty hoạt động theo nội quy riêng dưới sự kiểm
soát của Hội đồng quản trị

Vietnamese Museum Holding Ltd (ACN 633 503
778) - Công ty ủy thác của Quỹ Phụ Trợ (Trustee of the
Public Ancillary Fund) Được đăng bạ với ASIC ngày 18 Tháng 9  năm

2019
Một Công ty trách nhiệm hữu hạn có bảo chứng
Hội Viên: VCA Vic & VCA (Liên bang)
Trách nhiệm của hội viên được giới hạn trong số
tiền bảo chứng ($100).
Công ty hoạt động theo nội quy riêng dưới sự
kiểm soát của Hội đồng quản trị

Vietnamese Museum Australia Ltd (ACN 635 162
088)

Thông Tin về các Chương Trình Gây Quỹ Côṇg Đồng

Trong nửa năm qua, VBT đã nhận được $114.815 qua các chương
trình gây quỹ. VBT đã tổ chức một buổi dạ tiệc Tái Ra Mắt, gây quỹ
được $56,810. Trong buổi dạ tiệc gây quỹ, VBT cũng đã nhận được
thêm $18,265 tiền vé số. VBT xin được gởi lời cảm ơn đến quý
khách tham dự buổi dạ tiệc, quý ân nhân ủng hộ mua vé số và gởi
lời chúc mừng đến quý vị đã trúng giải.

Thông tin về Thiết Kế và xây dựng VBT
Kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2022, sau 15 tháng tạm
dừng mọi hoạt động vì Covid-19, Các công ty cố vấn của
VBT đã khởi động lại công trình xây dựng, tổ chức các
buổi họp hàng tuần để theo dõi tiến trình xây dựng.

Ban điều hành VBT hiện đang làm việc với các công ty
cố vấn để kiểm lại mọi nhu cầu của VBT và chuẩn bị tài
liệu đấu thầu.



Các thiện nguyện viên trẻ của VBT

Giới thiệu Ban Truyền thông & Tiếp thị của VBT

Tammy Nguyen - Giám Đốc - Liên Kết Cộng Đồng
& Liên Hệ Hợp Tác 

Năm nay, chúng tôi đã tích cực tuyển dụng các thiện nguyện viên trên khắp nước Úc để hỗ trợ Ban Tiếp thị &
Truyền thông ngày càng phát triển nhằm nâng cao nhận thức về VBT. Đội ngũ thiện nguyện viên hiện tại của VBT
đã và đang đóng góp tài năng, thời gian, kỹ năng và tiếng nói của mình để củng cố tầm quan trọng của VBT trong
cộng đồng Việt Nam và cộng đồng chính mạch.

Chúng tôi muốn ghi nhận và cảm ơn các thiện nguyện viên dưới đây cũng như tất cả các thiện nguyện viên khác vì
niềm đam mê và sự cống hiến của họ, đồng thời chúng tôi mong muốn được thấy các giá trị của VBT càng ngày
càng vững mạnh với sự hỗ trợ của họ. Nếu quý vị muốn làm thiện nguyện viên và tham gia công trình lớn nhất từ
trước đến nay của cộng đồng người Việt tại Úc, xin vui lòng gửi email tới info.vma@vietnamesemuseum.com.au để
tìm hiểu thêm.

Tôi là một người Úc tị nạn gốc Việt. Tôi đến Úc với gia đình khi còn rất nhỏ, sau khi
trốn thoát bằng thuyền từ Việt Nam. Ban đầu chúng tôi sống ở trại tị nạn Galang ở
Indonesia và cuối cùng được tái định cư ở Úc. Tôi tự hào gọi Úc là quê hương của
tôi.

 VMA có ý nghĩa gì đối với tôi và tại sao nó lại quan trọng?
Đối với tôi, VMA đại diện cho hy vọng, tự do, thống nhất và hòa nhập. Là một
thuyền nhân được định cư ở Úc, điều quan trọng đối với gia đình tôi và tôi là chúng
tôi có thể chia sẻ những câu chuyện của mình với cộng đồng rộng lớn hơn. Tôi cũng
muốn các con tôi và các thế hệ tương lai biết và hiểu di sản văn hóa của họ, những
hy sinh của ông bà và những người khác đã làm cho họ để họ có thể tận hưởng
cuộc sống như ngày nay, và hy vọng cung cấp cho họ một ý thức về bản sắc.


