
HIỆP HỘI NGƢỜI VIỆT SAN DIEGO BẦU CỬ CÁC CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH 

NHIỆM KỲ MỚI 2010-2012. 

San Diego: Sáng chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2010, tại Trụ Sở Hiệp Hội Người Việt San 

Diego, cuộc bầu cử các cơ chế điều hành của Hiệp Hội Người Việt San Diego nhiệm kỳ mới từ 

năm 2010 đến 2012 đã diễn ra trong bầu không khí thân tình nhưng không kém phần trang 

trọng.                                                                                                                                                  

Bắt đầu chương trình, ông Lê Công Nghiệp, Thụ Ủy Đại Biểu Đoàn tường trình trước Đại Biểu 

Đoàn những công tác đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua và đưa ra Dự Thảo Tu Chính 

Bản Điều Lệ của Hiệp Hội về việc: Thành Lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam ( Vietnamese 

Cultural Center ) nhằm mục đích “ Duy trì và phát huy ngôn ngữ, văn hóa và những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc Việt ” để  Đại Hội biểu quyết. Tuyệt đại đa số Đại Biểu Đoàn đã 

đồng ý chấp nhận Dự Thảo Tu Chính Bản Điều Lệ Hiệp Hội Người Việt San Diego và Dự Án 

Thành Lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. 

Được biết rằng trong hai năm qua, Hội Đồng Quản Trị  đã bỏ rất nhiều thì giờ và ngân quỹ tu 

bổ trụ sở Hiệp Hội  để chuẩn bị cho công tác này.  Hôm nay, trụ sở đã hoàn thành được 90% 

các công tác tu bổ để trở thành một cơ sở thích hợp với các dự tính hoạt động của Hiệp Hội 

trong tương lai.  Đặc biệt Hiệp Hội đã dành ra hai phòng trống với diện tich khoảng 1000 

square feet để chỗ cho một Thư Viện tiếng Việt.  Một Ủy Ban Đặc Nhiệm do Gs Lê Phục Thủy, 

Ủy Viên Văn Hóa Hiệp Hội đứng đầu với trọng trách nguyên cứu việc thực hiện Trung Tâm 

Văn Hoá cũng đã bắt đầu hoạt động. Công tác cấp bách đầu tiên của Ủy Ban Đặc Nhiệm là 

nghiên cứu các hình thức cụ thể và các cách gây quỹ để thiết lập Thư Viện tiếng Việt tại trụ sở. 

Hy vọng với sự làm việc tích cực của Ủy Ban Đặc Nhiệm cùng với đóng góp của thân hữu, 

cộng đồng, một thư viện tiếng Việt tại trụ sở Hiệp Hội sẽ được ra mắt trong vòng năm tới.   

Tiếp đến đi vào chương trình bầu cử, hơn 90 Đại Biểu đại diện cho 38 hội đoàn và Đại Biểu 

Độc Lập ( được chọn lựa qua Đại Hội Bầu Cử Đại Biểu Đoàn Độc Lập ) đã thành lập một Ban 

Tổ Chức Bầu Cử theo đúng nội quy Bản Điều Lệ của Hiệp Hội Người Việt San Diego để tiến 



hành cuộc bầu cử trong tinh thần dân chủ và thật nghiêm túc. Đây là lần bầu cử thứ 13 trong 26 

năm kể từ ngày Hiệp Hội được thành lập vào năm 1984. 

Thành phần Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm có: Kỹ sư Đỗ Như Điện ( Trưởng Ban), Giáo sư Lê 

Phục Thủy ( Phụ Tá ), ông Nguyễn Dũng ( Thư Ký ), ông Mai Quang Vinh và ông Nguyễn Văn 

Minh ( Kiểm Phiếu ).                                                                                                                  

Trưởng Ban Bầu Cử  đã đưa ra một số điều lệ căn bản được quy định như sau:                                

-  Bầu trực tiếp và kín.                                                                                                               - - -

-  Kiểm soát tỉ  lệ căn bản hợp pháp quá bán.                                                                                 -

-  Nếu Đại Biểu nào có việc khẩn cấp không thể ở lại, phải viết giấy ủy quyền, và mỗi Đại Biểu 

chỉ được nhận một giấy ủy quyền.                                                                                                   

Sau hơn 3 giờ đồng hồ để các Ứng Cử Viên ra tranh cử các chức vụ trong 3 Cơ Chế tự giới 

thiệu bản thân, lập trường chính trị và đường hướng hoạt động sau khi đắc cử và trả lời những 

câu hỏi của quý vị Đại Biểu cùng 4 lần bỏ phiếu. 

KẾT QUẢ CÁC ỨNG VIÊN ĐẮC CỬ CÓ TÊN SAU: 

1. Hội  Đồng Quản Trị: ( Hành Pháp ): 

- Chủ Tịch: Bác sĩ Lê Thế Dũng   

- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Thành Liêm. 

- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Bà Lê Phương Lan. 



Tóm lƣợc một số  điểm trong bài nói chuyện của Bs Lê Thế Dũng, đại diện cho Liên Danh 

đắc cử : “ Tôi xin chân thành cảm tạ quý Đại Biểu đã cho tôi cái vinh dự được đại diện cho quý 

vị trong chức vụ Chủ Tịch HHNVSD trong hai năm vừa qua. Tôi rất hãnh diện đã có cơ hội 

đóng góp cho Hiệp Hội Người Việt San Diego, một tổ chức thiện nguyện đã có mặt tại San 

Diego liên tục trong 25 năm dài với các mục đích bất di bất dịch là phục vụ đồng bào, gìn giữ 

và nêu cao tinh thần quốc gia của tập thể người Việt  tị nạn cộng sản tại San Diego.  Tôi nghĩ 

rằng, ngày nào đảng cộng sản VN còn cai trị nước Việt Nam, thì ngày ấy HHNVSD vẫn cần tồn 

tại để những người Việt yêu nước chân chính tại San Diego có cơ hội cùng nhau làm, nói hoặc 

viết lên những gì mà đồng bào trong nước không làm được. . .  . 

Thưa quý vị, HHNVSD là một cơ quan thiện nguyện nên không hoạt động như là một đảng 

phái chính trị.  Tuy nhiên, với tư cách là một tổ chức của người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa 

Kỳ, chúng ta có quyền và có bổn phận gìn giữ lập trường yêu tự do, chống cộng sản của tập thể, 

và HH sẽ tiếp tục bằng các phương pháp hoạt động bất bạo động, hợp pháp, cùng các đoàn thể 

bạn, chống lại bất cứ một thế lực nào có những hành động bôi nhọ tinh thần quốc gia của cộng 

đồng người Việt tỵ nạn tại San Diego hoặc tuyên truyền cho Việt Cộng như trường hợp gần đây 

nhất, trong tháng bảy vừa qua Hiệp Hội đã can thiệp với các cơ quan có thẩm quyền buộc Little 

Saigon Foundation phải hạ xuống các Banner treo trên đường El Cajon, vì những Banner này có 

tính cách nhục mạ tập thể người Việt tự do San Diego và tuyên truyền cho Cộng Sản VN.  . . .”.  

2. Thụ Ủy Đại Biểu Đoàn: ( lo về Lập Pháp ): Ông Lê Công Nghiệp. 

3. Hội  Đồng Giám Sát: ( lo về Tƣ Pháp ): Giám Sát Trƣởng: Dược sĩ Bùi Quang Tiến. 

Giám Sát Viên: Ông Nguyễn Đức Truyền, Giáo sư Nghiêm Thị Phúc Diễm, Ông Trần 

Thành, Bà Nguyễn Thi Lễ. 

                                                                                                                                                            



Trên đây là những chức vụ quan trong trong 3 cơ chế được Đại Biểu Đoàn bầu lên, còn những 

chức vụ khác như Tổng Thư Ký và các Ủy Viên phụ trách các ban ngành trong Hội Đồng Quản 

Trị như: Ban Văn Hóa, Ban Giáo Dục, Ban Y Tế, Ban Xã Hội, Ban Thanh Niên, Ban Văn 

Nghệ, Ban Truyền Thông, Ban Báo Chí, Ban Nghi Lễ . v . v . và 2 vị Phụ Tá  của Thụ Ủy Đại 

Biểu Đoàn sẽ được các vị đầu ngành lựa chọn và mời vào làm việc theo khả năng thích hợp. 

Tuy rằng các cơ chế trong Hiệp Hội Người Việt San Diego có những sinh hoạt và trách nhiệm 

khác nhau, nhưng họ làm việc và kết hợp với nhau thật chặc chẽ để đưa Hiệp Hội ngày càng 

tiến mạnh trong công tác phục vụ cho hơn 50 ngàn người dân Việt tại San Diego và  là  một 

thành trì  vững chắc để bảo vệ chính nghĩa của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, cũng như  

giữ gìn và phát huy nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

Trần Sơn                                                                                                                                                          

Tƣờng thuật. 

 


