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Ngày 21-5-2014 
 

Tâm Thư 
 

Kính gửi các anh chị: 
Thành viên Chủ tịch đoàn, Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát, Ban Chấp hành 

Liên hội người Vi ệt Canada 
 

T/Y Dự án Viện bảo tàng thuyền nhân; Trụ sở Trung tâm & Liên h ội 
 
Thưa các anh, chị, 
 
Tôi xin trình bầy cùng các anh chị nột vài ý kiến về Dự án Viện bảo tàng thuyền nhân 
(VBTTN, VBT) và trụ sở của Trung tâm (TTNVC) và Liên hội người Vi ệt Canada (LH). 
 
Vì tình trạng sức khoẻ hiện giờ không cho phép tôi hoạt động như trước, tôi quyết định sẽ 
từ nhiệm tất cả các công việc hiện giờ tôi đang đóng góp cho Liên hội như: Ủy viên 
Ngoại vụ, Điều hợp trưởng chương trình Tới bờ tự do (Freedom at Last), và Trưởng Dự 
án Viện bảo tàng thuyền nhân.  Tôi sẽ thông báo chính thức với Chủ tịch đoàn, Ban Cố 
Vấn, Ban Kiểm soát, và Ban Chấp hành Liên hội về vấn đề này.  
 
Sau đây tôi xin trình bầy một vài nhận định về dự án VBTTN và vấn đề duy trì trụ sở của 
Trung tâm và Liên hội người Vi ệt Canada. 
 
1.  Dự án Viện bảo tàng thuyền nhân 
 
Gần đây, chị Tuyết, với tư cách Tổng Thư ký Liên hội, qua Luật Sư George Roszler, ở 
Calgary, yêu cầu Hội đồng quản trị Trung tâm người Vi ệt Canada (TTNVC) phải chuyển 
nhượng cho Liên hội chủ quyền miếng đất đã mua để xây VBTTN cũng như số tiền tồn 
quỹ. 
 
Chúng tôi đã tham khảo luật sư và được biết việc này hoàn toàn trái luật vì trong khi 
TTNVC là một tổ chức từ thiện (charitable organization), Liên hội chỉ là một tổ chức bất 
vụ lợi (non-profit organization) mà thôi.  Ông Joshua Sprague, luật sư của Trung Tâm, đã 
trả lời Ô. George Roszler về vấn đề này. 
 
Vì không thể chuyển nhượng tài sản và hiện kim của dự án VBTTN cho Liên hội một 
cách hợp pháp, nếu Chủ tịch đoàn muốn, việc chuyển nhượng này có thể thực hiện với 
một tổ chức từ thiện, tốt hơn hết là với một hội thành viên Liên Hội.  Ngoài ra, chúng 
ta cũng có thể tập trung vào việc chuyển giao trách nhiệm thực hiện dự án một cách giản 
dị, không tốn kém, như sau: 
 

1. Trưởng Dự án hiện tại (Lê Duy Cấn) từ nhiệm, cùng với Thủ quỹ (Dương Thị 
Huệ); 

2. Chủ tịch đoàn Liên hội bổ nhiệm tân Trưởng Dự án, và tân Trưởng Dự án đề  cử 
tân Thủ quỹ; 
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3. Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm của Trung tâm thông báo để ngân hàng 
thay thế tên và chữ ký trên các trương mục ngân hàng của dự án bằng tên của tân 
Trưởng dự án và tân Thủ quỹ; 

 
Vì tôi và chị Huệ sẽ từ nhiệm chức vụ Trưởng Dự án và Thủ quỹ của VBTTN, chúng tôi 
không có lý do gì để ngăn cản việc thay thế chữ ký của chúng tôi trong các trương mục 
ngân hàng của dự án bằng chữ ký của tân Trưởng Dự án và tân Thủ quỹ.  Do đó, không 
cần phải dùng tới luật pháp để bắt buộc việc chuyển giao trách nhiệm tài chánh cho tân 
Trưởng Dự án và tân Thủ quỹ của Dự án VBTTN. 
 
VBTTN là một dự án khả thi và được sự hỗ trợ của đồng bào khắp nơi.  Chính giới cũng 
như giới doanh thương ở Canada bắt đầu chú ý tới dự án.  Bằng chứng là tôi được hội 
Kiwanis Ottawa - một tổ chức đại diện các thương gia lớn tại Ottawa -- mời nói chuyện 
về dự án VBT vào ngày 4-4-2014.  Rất tiếc lúc đó tôi đang ở trong nhà thương nên không 
tới được, và chị Tuyết cũng không tham dự được hoặc cử đại diện tham dự.  Ngoài ra, 
vào đầu năm nay, có một cơ quan chính phủ yêu cầu tôi cho biết chi tiết về dự án VBT để 
cứu xét việc hợp tác. 
 
Đây là các lý do chúng ta cần bỏ qua các bất đồng chính kiến trong quá khứ, lấy lại tinh 
thần đoàn kết trong những năm trước đây, kể từ ngày Liên Hội được thành lập năm 1980, 
để cùng nhau thực hiện giấc mơ chung này, không những cho cộng đồng người Vi ệt tại 
Canada mà cho cộng đồng người Vi ệt trên toàn thế giới nữa. 
 
Riêng tôi, dù tôi không còn đủ sức khoẻ để điều hợp dự án như trước, trong khả năng hạn 
hẹp tôi sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực xây dựng VBT. 
    

2. Trụ sở của Trung tâm và Liên hội người Vi ệt Canada 
 
Từ năm 1987, sau khi Trung tâm người Vi ệt Canada được thành lập, trụ sở của Trung 
Tâm, tọa lạc tại số 249 Rochester St., Ottawa, cũng được dùng làm văn phòng toàn quôc 
(national office) của Liên hội, và được coi như biểu tượng của cộng đồng người Vi ệt tự 
do tại Ottawa, thủ phủ của Canada. 
 
Năm 2009, Trung Tâm quyết định phát mại trụ sở tại số 249 Rochester St., Ottawa, để lấy 
tiền mua đất xây Viện Bảo Tàng.  Số tiền bán được là $400,000.   Sau khi trừ số tiền “line 
of credit” của Trung Tâm lúc đó, lệ phí luật sư, tiền lời ngân hàng (mortgage) trả từ khi 
mua đất tới khi trả hết, Trung Tâm đóng góp được $290,000 vào tiền mua đất ($600,000).  
Tiền còn lại là tiền đóng góp của đồng bào khắp nơi.  
 
Trong suốt 22 năm, từ năm 1987 tới năm 2009, nhờ có tiền cho thuê phòng trên lầu 2, và 
các chương trình do thành phố hoặc chính phủ tỉnh bang và liên bang tài trợ cho Liên Hội 
và Trung tâm, trụ sở của Trung tâm và Liên hội được duy trì liên tục. 
 
Năm 2009, để tập trung vào dự án VBTTN, Trung tâm phát mại trụ sở và dùng số tiền 
thâu được, cùng với một số tiền do đồng bào đóng góp, tổng cộng $600,000, để mua 
miếng đất tại góc đường Preston và Somerset để xây VBTTN.  Đồng thời, văn phòng 
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Trung tâm và Liên hội được dọn về tầng 1 của căn nhà số 881 Somerset St. West do 
Trung Tâm thuê (tiền thuê hiện nay là $1,400/1 tháng).  Dự định lúc đó là sau này, khi dự 
án VBTTN được khởi công, trụ sở của Trung tâm và Liên hội cũng sẽ được dùng làm văn 
phòng của dự án.  Với một ngân quỹ trên $4 triệu đô la, tiền thuê văn phòng cho dự án, 
$1,400 - $1,500 một tháng không có gì là quá đáng, và có thể thực hiện được.  Cũng theo 
dự định này, sau khi VBTTN được hoàn tất, tất cả các tài liệu lịch sử, hồ sơ, và các đồ vật 
của Trung tâm và Liên hội sẽ được chuyển qua VBT. 
 
Tuy nhiên, vấn đề gây quỹ cho VBT không được mau lẹ như dự tính, việc khởi công xây 
cất VBT cho đến mùa xuân 2014 vẫn chưa thực hiện được.  Ngoài ra, đóng góp tài chánh 
của Liên hội vào tiền thuê trụ sở cũng giảm đi rất nhiều sau khi chương trình tài trợ của 
Bộ Công dân vụ và Di trú chấm dứt vào cuối tháng 3, 2013.   
 
Theo bảng phân tích do Trung tâm mới gửi đi, nếu trong tương lai, văn phòng dự án 
VBTTN, trụ sở Liên hội, và chương trình Freedom at Last được chuyển đi nơi khác, số 
tiền thiếu hụt sẽ lên tới $1,385/1 tháng.  Nếu không có ngân khoản hỗ trợ nào khác, 
Trung tâm sẽ phải đóng cửa, và Liên hội sẽ không còn có sự hiện diện tại Ottawa nữa. 
 
Xin các anh chị suy nghĩ kỹ về vấn đề này và góp ý với Hội đồng quản trị Trung tâm để 
chúng ta cùng nhau tìm một giải pháp thích hợp nhất cho Liên hội hiện nay. 
 
Lê Duy Cấn 
Ottawa, 21-5-2014 
 
   
 
    


