
 

 

                            

 

Trung Tâm Người Việt Canada - Phiên Họp Hòa Giải Đặc Biệt 

23 tháng 7, 2017 - Ottawa, Ontario 

 

Thưa quý Hội Viên Trung Tâm Người Việt Canada, 

 

Tính cho tới ngày 31 tháng 7, 2017, qui luật mới của Đạo Luật Tu Chỉnh về các Hiệp Hội Bất Vụ 

Lợi Canada sẽ có hiệu lực hoàn toàn, và các qui luật cũ sẽ hết hiệu lực. Trung Tâm  Người 

Việt Canada (TTNVC) được ra đời dưới qui luật cũ, và vì thế sẽ bị giải thể nếu không đăng ký 

theo đạo luật tu chính có hiệu lực kể từ tháng Mười, 2014. Nếu không đăng ký vào hay trước 

ngày 31 tháng 7, 2017 thì tất cả mọi tài sản của TTNVC tổng cộng trên một triệu dollars 

Canada bao gồm miếng đất dự trủ xây cất Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân trên đó cộng với tiền 

gây quỹ của các cộng đồng người Viêt khắp nơi sẽ bị mất hết. 

 

Lý do Corporations Canada không chấp thuận các đơn xin tiếp tục hoạt động theo luật mới trước 

đây của TTNVC đơn giản là vì họ nhân được nhiều đơn cùng nộp xin của nhiều nhóm khác 

nhau. 

 

Qua nhiều nỗ lực tận lực của TTNVC trong quá khứ, theo khuyến nhủ và chỉ thị của 

Corporations Canada và Hội Đồng Quản Trị/Chủ Tịch Đoàn của Liên Hội Người Việt Canada 

(LHNVC), và tham khảo thêm với Ban Chấp Hành LHNVC và các khuyến cáo luật pháp, chúng 

tôi 8 hội viên của TTNVC có  tên dưới đây, muốn lập một Ban Tổ Chức (BTC- TTNVC) đê tổ 

chức một Phiên Họp Đặc Biệt Hòa Giải mà mục đích là để thảo luận cởi mở và đưa ra các quyết 

định hoàn toàn dân chủ được những hội viên của TTNVC vẫn còn hoạt động thuộc tất cả mọi 

nhóm liên hệ chấp thuận. 
 

Trong tinh thần hòa giải mà mục đích tối hậu là để bảo vệ các tài sản do cộng đồng đóng góp của 

TTNVC và tái ghi danh lấy Giấy Phép Tiếp Tục Hoạt Động để tiếp tục sứ mạng của LHNVC và 

TTNVC phục vụ các cộng đồng Người Việt Gốc Canada, BTC-TTNVC thành khẩn xin quý vị 

sáng suốt cùng nhau giải quyết tình trạng bế tắc hiên nay của TTNVC, và mong có sự hiện diện 

hay tham dự (qua viễn liên) của quý vị tại Phiên Họp Đặc Biệt này của TTNVC, sẽ được tổ chức 

tại 

 

The Parliament of Canada 
Room 160-S, Centre Block, Parliament Hill 

111 Wellington St, Ottawa, Ontario 

Ngày 23 tháng 7, 2017, 9:30am - 3:30pm (Ottawa time) 
 



Chúng tôi hy vọng thảo luận thêm và giải quyết vấn nạn TTNVC tại Buổi Họp Đặc Biệt này, và 

tối hâu thống nhất TTNVC một lần dứt khoát tại Đai Hội Đồng Thường Niên của TTNVC tổ 

chức vào Mùa Thu 2017 tới. 

 
Trân trọng, 

 

Ngày 13 tháng 7, 2017 
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