
Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Nhiệm Kỳ 2020-2023 
 

 
 
Vào trưa ngày 6 tháng 9 năm 2020 tại hội trường Fort Vreeswijk thành 
phố Nieuwegein, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng 
Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức một phiên họp khoáng đại để tường trình 
công tác và bầu cử tân ban chấp hành Cộng Ðồng nhiệm kỳ 2020-2023. 
Buổi họp bắt đầu lúc 13g30 với nghi thức chào cờ và tưởng niệm những 
chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt 
thoát lao tù cộng sản để tìm tự do.  
 
Do có nhiều đồng hương đến tham dự hơn dự trù trong mùa dịch 
corona, ban tổ chức đã thoả thuận cùng người quản lý hội trường 
chuyển qua một hội trường lớn hơn để phù hợp với những nguyên tắc 
hội họp và cách giãn do chính phủ đề ra. 
 

 
 
Óng Nguyễn Quang Kế, chủ tịch Cộng Ðồng đã chào mừng đồng hương 
đến tham dự và tường trình những công tác mà Cộng Ðồng đã thực hiện 
trong thời gian qua, ngoài ra ông cũng cảm ơn ông Trần Văn Thắng đã 
mua tặng Cộng Ðồng một số lá cờ. 
 



Trong phần báo cáo tài chánh, ông chủ tịch Cộng Ðồng cũng thông báo 
là tài khoản Cộng Ðồng đã bị các hacker xâm nhập từ ngày 22 tháng 4 
đến ngày 9 tháng 6 năm 2020 và lấy mất phần lớn số tiền trong ngân 
hàng của Cộng Ðồng và hiện nay Ban Chấp Hành Cộng Ðồng đang tiến 
hành các thủ tục để yêu cầu ngân hàng hoàn trả lại số tiền đã mất. Sau 
phần tường trình công tác và báo cáo tài chánh của Ban Chấp Hành 
Cộng Ðồng là phần trả lời các câu hỏi và đóng góp ý kiến của đồng 
hương. 
 
Sau khi nghỉ giải lao, phần bầu cử tân ban chấp hành Cộng Ðồng nhiệm 
kỳ 2020-2023 đã diễn ra dưới sự điều hợp của Ban Tổ Chức Bầu Cử 
gồm bà Nguyễn Như Tuyết, ông Trần văn Thắng và ông Ðinh Ngọc 
Hiển. Ban Tổ Chức bầu cử thông báo có 6 ứng cử viên đã tình nguyện 
ứng cử vào tân ban chấp hành Cộng Ðồng gồm bà Nguyễn Thị Tuyết 
Lê, các ông Nguyễn Quang Kế, Nguyễn Hữu Phước, Lưu Phát Tấn, 
Nguyễn Khai Trí và Nguyễn Ðắc Trung.  
 
Trong phần phát biểu, các ứng cử viên đã đưa ra lập trường và đường 
lối phục vụ Cộng Ðồng để đồng hương bầu chọn. Riêng ông Nguyễn 
Quang Kế đã thông báo rút đơn ứng cử vào tân ban chấp hành Cộng 
Ðồng. Sau đó, mọi đồng hương và hội đoàn tham dự phiên họp đã bỏ 
phiếu trực tiếp và kín, kết quả 5 ứng cử viên còn lại đã được tín nhiệm 
vào tân ban chấp hành. 
 
Mọi người hiện diện đã cho một tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ những 
ứng viên đắc cử vào tân ban chấp hành Cộng Ðồng.  
Cựu và tân ban chấp hành Cộng Ðồng sẽ lựa chọn ngày bàn giao và 
thông báo đến đồng hương sau. 
 
Buổi họp khoáng đại Cộng Ðồng kết thúc lúc 17g00. Tân Ban Chấp 
Hành Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan có nhiệm vụ 
tiếp tục bảo vệ chính nghĩa của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, duy trì sự 
liên hệ và tinh thần đoàn kết của người Việt tại Hoà-Lan, bảo tồn văn 
hoá và góp phần cùng người dân ở trong và ngoài nước trong công cuộc 
đấu tranh chấm dứt độc tài cộng sản để xây dựng một nước Việt Nam 
thực sự Dân Chủ và Tự Do. 
 
Thế Truyền tường thuật   


