
 

  

 

 

Melbourne ngày 03-9-2022  

 

Thông báo số 4 

của Ủy ban vận động và Tổ chức Bầu cử 

Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria 

Nhiệm kỳ 2022-2025  

 

 

Kính thưa quí vị: 
1. Trước hết, Ban vận động và Tổ chức Bầu cử chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn 

thể đồng bào Việt-Nam tại Victoria lời xin lỗi vì tiến trình tổ chức và vận động trong hơn 

một tuần qua đã bị đình trệ với lý do xin được tường trình sau đây. 

Đúng theo tinh thần Thông báo số 2 đã gửi đến quý vị là vì muốn linh động đáp 

ứng nhu cầu tranh cử cho các liên danh có thêm thời gian vận động, nên Ủy ban chúng tôi 

đã chen vào giữa thời hạn quy định thêm một đợt xét đơn ứng cử của Liên danh vào Ban 

Chấp Hành và các ứng viên vào Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát vào ngày 22-8-2022 thay 

vì chỉ có một lần duy nhất sau ngày hết hạn 04-9-2022. Chúng tôi đã thực hiện điều này 

vào ngày 22-8-2022 và có một Liên danh do bà Nguyễn Ngọc Diệp thụ ủy. Song cũng đồng 

thời, Uỷ ban chúng tôi nhận được một số khiếu nại bà Nguyễn Ngọc Diệp vi phạm luật bầu 

cử khi đã công khai vận động cho cá nhân mình trước khi có thông báo chính thức về  bầu 

cử, nên Uỷ ban chúng tôi bắt buộc phải quan tâm đến các điều khiếu nại trên và phải chuyển 

vụ việc đến Ban chấp-hành Cộng đồng và Hội đồng Cố vấn và Giám sát để cùng chúng tôi 

phân tích vấn đề trên căn bản là việc chung của Cộng đồng. Và đã tiến đến một buổi họp 

chỉ giới hạn trong vòng  Ban chấp hành Cộng đồng, Hội đồng Cố vần và Giám sát cùng 

với Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử, để cùng tuần tự lắng nghe bà Nguyễn Ngọc Diệp 

chứng minh tư cách ứng cử của mình không vi phạm như bị phản đối; cũng như các ông 

bà  đã gửi thư khiếu nại trưng dẫn các bằng chứng rằng bà Nguyễn Ngọc Diệp đã vi phạm 

nguyên tắc bầu cử. 

Ban chấp hành Cộng đồng, Hội đồng Cố vấn và Giám sát cùng với Uỷ ban Vận 

động và Tổ chức Bầu cử chúng tôi cùng trao đổi dựa trên sự tường trình của bà Nguyễn 

Ngọc Diệp và lý luận của các đồng bào đã đòi buộc phải vô hiệu hoá tư cách  đứng thụ uý 

liên danh ứng cử  của bà Nguyễn Ngọc Diệp 

Sau cùng, kết quả là biểu-quyết được ghi nhận với 5 (năm) ý-kiến cương quyết phủ 

nhận tư cách tranh cử của liên danh do bà Nguyễn Ngọc Diệp thụ uỷ vì  đã  vi phạm trong 

việc vận động khi chưa được chính thức công nhận và 4 (bốn) ý kiến lấy lẽ  bà  Diệp đã  

chứng minh là  sau khi có  thông báo chính thức của Ủy ban Vận động và  Tổ  chức Bầu 

cử  thì  bà  Nguyễn Ngọc Diệp đã  lấy phần tự  vận động cho mình theo quy định tức là có 

thiện chí sửa sai, còn những gì  vẫn còn trên các trang cá  nhân khác là  do bạn bè  phát tán 

ngoài vòng trách nhiệm của bà …nên  đề  nghị  có một sự  nhân nhượng cho bà Nguyễn 

Ngọc Diệp cơ hội được tiếp tục tranh cử. 

 

 



 

  

 

 

 

 

Nay Uỷ ban chúng tôi trong phiên họp ngày 03-9-2002, sau khi cùng hội ý theo suy 

nghĩ chung dựa trên  căn bản hài hoà giữa những người cùng thiện chí xây dựng một cộng 

đồng người Việt quốc gia trong sáng, nên chính thức công bố bà Nguyễn Ngọc Diệp được 

tiếp tục cùng Liên danh của mình ra tranh cử. 

2. Chúng tôi cũng xin công bố  sáu điạ điểm để đặt phòng phiếu ở các vùng có 

đông đồng bào Việt-Nam sinh sống, như sau: 

 

1. LALOR: St Luke’s Catholic Church 

1A David Street. LALOR. VIC 3075 

 

2. FAWKNER: Chùa Quảng Đức  

105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. 

 

3. SPRINGVALE: For Life Medical Centre 

14 St. Johns Ave, Springvale 3171 

 

4. RICHMOND: Hội Phụ nữ Việt Úc  

30-32 Lennox St.  Richmond. VIC 3121 

 

5. FOOTSCRAY:  Văn phòng Cộng Đồng 

1/56 Nicholson Street. Footscray 3011 

 

6. ST. ALBANS: Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng 

              số 90 Knight Ave. Sunshine West. 

 

Trân trọng 

Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử 

Nguyễn Bình 

Phạm Minh-Tâm 

Bùi Quang Phước 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


