
Kính gởi Ông Trần Văn Nhã, 
Kính gởi quí đồng hương, 
 
 
Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là một cựu thuyền nhân và cũng là cư dân lâu năm ở 
Ottawa."Chuyện dài" dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Ottawa (VBTTN) tưởng đã có 
hồi kết thúc qua Đại hội khoáng nghị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC, hay 
Liên Hội - LH) tổ chức ngày 16 tháng 9, 2018 tại Ottawa (mà tôi có may mắn tham dự) 
bàn thảo và hỏi ý kiến đồng bào, đại diện cộng đồng về hiện trạng dự án và hướng giải 
quyết. Kết quả biểu quyết của đại hội như sau: 
 

1. Liên Hội Người Việt Canada, do Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành Liên Hội đại 
diện, cần lấy lại quyền hạn liên quan đến dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và thực 
hiện những ước vọng của đồng bào. Việc đầu tiên là thu hồi tài sản gồm đất đai và 
ngân khoản đã được đóng góp cho dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. 

2. Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân được quan niệm lúc đầu nên được thay đổi hình thức 
cho thích hợp với phương tiện tài chánh và nhân sự, cũng như việc bảo trì sau này, 
thí dụ đổi thành viện bảo tàng trên mạng (on line) hay trung tâm văn hóa. 

3. Liên Hội Người Việt Canada cần thành lập một qũy pháp lý để trợ giúp Liên Hội theo 
đuổi những hành động pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi và uy tín của Cộng 
Đồng Người Việt tại Canada. 

 
(Nguồn: http://vietfederation.ca/khuyen-nghi-cua-hoi-nghi-khoang-dai-do-lien-hoi-nguoi-
viet-canada-to-chuc-ve-du-an-vien-bao-tang-thuyen-nhan-ngay-16-thang-09-nam-2018-
tai-ottawa/) 
 
Tuy nhiên, mong vậy mà không được vậy vì Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC, 
hay Trung Tâm - TT),  có ông TS Lê Duy Cấn là Chủ Tịch của Hội Đồng Quản Trị, vừa 
khởi xướng xúc tiến dự án VBTTN trong năm 2019 trên Website của Trung Tâm như 
sau: 
 
Đề nghị về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân 
 
1. Thành lâp Ủy Ban Duyêt Xét hồ sơ tài chánh của Dư Án VBTTN, duyệt lại tất cả các 
chi thu của dự án từ khi khởi xướng (2005) cho tới cuối năm 2018 và tường trình kết 
quả cho Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm; 
 
2. Tổ chức tuyển lựa mô hình chi tiết (building design) của Viện Bảo Tàng để sửa soạn 
cho việc xin giấy phép xây cất của Đô Thành Ottawa; 
 
3. Hoàn tất trang nhà (website) và ”facebook” của Trung Tâm để quảng bá các tin tức 

về Trung Tâm và Dự Án VBTTN; 
 
4. Tổ chức các sinh hoạt gây quỹ để thực hiện các công việc kể trên và sửa soạn cho 

việc xây cất trong 3 năm tới. 
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Các lý do sau đây được Trung Tâm đưa ra để lý giải cho việc khởi xướng xúc tiến xây 
dựng VBTTN, mặc dù Liên Hội đã có quyết định trái ngược qua kết quả của đại hội 
khuyến nghị nói đến ở trên. 
 
Trung Tâm sẽ cố gắng không để dự án này bị hủy bỏ hoặc bị lái đi một hướng khác như 
một vài người trong cộng đồng đã đề nghị trước đây: 
 
- dời đến một thành phố khác; hoặc 
- rút lại thành một viện bảo tàng ảo (virtual museum); hoặc 
- rút lại trong một phòng trong Viện Bảo Tàng Nhân Quyền Canada tại Winnipeg 

(Canadian Museum of Human Rights); hoặc 
- biến thành một “Nhà Việt Nam” hay một “Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam” trong một 

trung tâm thương mại (shopping centre). 
 

(Nguồn https://vietnamesecanadiancentre.ca/vie%CC%A3n-ba%CC%89o-tang-thuyen-
nhan/boi-ca%CC%89nh/) 
 
Như vậy, LHNVC và TTNVC có hướng giải quyết hoàn toàn trái ngược về dự án 
VBTTN. Sao kỳ vậy? "Chuyện dài" VBTTN được khởi xướng bởi LHNVC từ tháng 12, 
2005 cho đến nay (tháng 5, 2019), tròm trèm gần 15 năm, không lẽ chưa đủ dài để có 
thể khép lại? Trưởng Dự án VBTTN, từ trước đến giờ, vẫn là ông TS kinh tế Lê Duy 
Cấn (TS), là một gương mặt có tiếng tăm và có nhiều đóng góp cho cộng đồng (điều 
này không ai phủ nhận như trong email trả lời ông TS Cấn của ông Trần văn Nhã, chủ 
tịch cộng đồng người Việt ở Sherbrooke, đề ngày 30-10-2014, có đoạn cuối như sau: 
 
Thưa anh Cấn, không ai phủ nhận công lao của anh đóng góp cho LH trong bao nhiêu 
năm qua. Xin anh đừng để đánh mất lòng quý mến, niềm tin tưởng và sự kính trọng của 
em và của nhiều người đối với anh vì những chuyện đáng tiếc này. 
 
Nay kính, 
Em Trần Văn Nhã 
 
(Nguồn https://www.facebook.com/pg/CDNVOttawa/posts/) 
 
Tôi cũng hiểu rằng đã có rất nhiều người có trí thức, có tấm lòng trong cộng đồng đóng 
góp ý kiến và đề nghị hướng giải quyết đối với những bế tắc mà dự án VBTTN gặp 
phải, trong quá khứ và hiện tại. Và mọi ý kiến, đa số đều đồng tình với kết luận của Đại 
Hội Khuyến Nghị kể trên: 
 
1. Không tiếp tục quyên tiền lấy danh nghĩa liên hội để xây dựng VBTTN nữa. 

 
2. Yêu cầu ông TS công khai tài chính, kỷ vật, hình ảnh v.v. được đồng bào và mọi tổ 

chức tư nhân, chính phủ (?) góp tặng cho VBTTN. 
 

3. Vì những bế tắc tài chính và nhân lực để xây dựng và bảo trì VBTTN nên việc xây 
dựng được đình lại. Dự án được chuyển hướng thích hợp hơn như sau: 

https://vietnamesecanadiancentre.ca/vie%CC%A3n-ba%CC%89o-tang-thuyen-nhan/boi-ca%CC%89nh/
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a. Nghiên cứu để thiết kế và hoàn thành VBTTN ảo - Tài chính, nhân lực và bảo trì có 
trong tầm tay 
b. Cộng đồng hổ trợ quảng bá viện bảo tàng ảo đến đồng hương của cộng đồng mình. 
c. Viện bảo tàng ảo dễ dàng phát tán khắp thế giới qua mạng Internet. 
d. Liên hội sẽ kêu gọi thuyền nhân khắp nơi hổ trợ bằng hình ảnh, tài liệu v.v. để làm 
phong phú thêm trang mạng của viện bảo tàng ảo. 
e. Song song đó thì liên hội sẽ vận động với chính phủ Canada để xin một khoảng 
không gian đủ lớn trong các viện Bảo tàng Quốc Gia ở Ottawa (có 7 viện bảo tàng) hay 
Winnipeg Manitoba (Museum of Human Rights - Viện Bảo Tàng về Nhân Quyền) để 
trưng bày thường trực những kỷ vật, hình ảnh v.v. liên hệ đến thuyền nhân VN và 
cuộc di dân vĩ đại của hằng triệu người Việt đánh đổi mạng sống của mình để chạy trốn 
thiên đường CS, tìm tự do ở thế kỷ 20 vừa qua.  
f. Nếu liên hội không thể xin được từ chính phủ Canada khoảng không gian đủ lớn để 
làm viện bảo tàng trưng bày thường trực thì liên hội sẽ phối hợp mướn chỗ để luân lưu 
tổ chức những cuộc triển lảm đặc biệt (Special Exhibition) về thuyền nhân VN. 
 
4. Khép lại tất cả bao nhiêu điều không vui góp phần chia rẻ cộng đồng từ dự án này 
trong thời gian qua. Nói cách khác thì mọi người đã quá ê chề và mệt mõi với việc 
thực hiện của dự án này và buộc lòng phải đi đến kết luận rằng: Dự án bất khả 
thi" (The project is not feasible), ít nhất là trong thời điểm này. 
 
Với những điều đã được đề cập ở trên, tôi xin được phép đóng góp chút ý kiến của 
mình về dự án. Cảm nhận và suy nghĩ của tôi về Dự án VBTTN từ lúc khởi xướng 
cho đến hôm nay, là nó đã được "thiết lập để thất bại" (The project is set to fail).  
Vì hiểu biết của tôi cũng có giới hạn, nếu cảm nhận và suy nghĩ của tôi có gì sai sót, 
kính xin quí trưởng bối, cao nhân chỉ dạy và niệm tình tha thứ dùm. Ngược lại, nếu nhờ 
sự may mắn hay tình cờ nào mà suy nghĩ của tôi có thể thuyết phục, kính xin quí vị đại 
diện cộng đồng hãy giúp sức để chận lại việc tái khởi xướng dự án bởi TTNVC như đã 
kể trên. Xin đừng để gây thêm thất vọng, mất lòng tin và phẩn nộ từ đồng bào, từ 
thuyền nhân về cách làm việc của người đại diện cộng đồng qua bao nhiêu lần thất bại, 
viện cớ và đổ lỗi từ dự án này. (Tôi cũng kính xin được mở dấu ngoặc ở đây rằng từ 
đầu đến cuối trong phần góp ý ở đây, tôi không hề có ý công kích cá nhân ông TS. Nếu 
những điều tôi trình bày và cách diễn đạt của tôi có khiến người đọc cảm nhận là tôi có 
ý công kích cá nhân ông thì đó hoàn toàn là điều ngoài ý muốn.Hơn nữa, nó hoàn toàn 
vô lý vì tôi có trình độ gì mà dám công kích cá nhân ông TS qua suy nghĩ và chữ nghĩa 
của mình?).  
 
Thứ tự trình bày dưới đây của tôi được sắp xếp như sau: 
 
- Trình bày những thông tin (thời gian, tài chính, chương trình thực hiện v.v) liên hệ 

đến dự án lúc khởi xướng (tháng 12, 2005). 
- Trình bày những thông tin liên hệ đến dự án sau mỗi lần trì hoãn 
- Dựa vào những thông tin thu thập được trình bày ở trên để lý giải vì sao dự án 

VBTTN đã được thiết lập để thất bại. 
- Thay lời kết. 



 
A. THÔNG TIN BAN ĐẦU ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ DỰ ÁN VBTTN: 
 
1. Được LHNVC khởi xướng từ ngày 7 tháng 12, 2005. 
 
2. Lý do có dự án: “Liên Hội tổ chức triển lảm tháng 12, năm 2004 để kỷ niệm 25 
năm ngày thành lập chương trình 4000. Đây là chương trình do thành phố Ottawa 
đề xướng để mang 4000 người tỵ nạn vào Canada. Lúc ban đầu, cuộc triễn lãm 
dự định chỉ kéo dài 10 ngày, nhưng có nhiều người đến xem nên phải kéo dài đến 
5 tuần. Sau đó, Liên hội nghĩ nếu triển lãm như vậy thì chỉ được một khoảng thời 
gian ngắn thôi, còn nếu làm nên một viện bảo tàng thì những di tích lịch sử có 
thể giữ lại về lâu về dài”. 
 
3. Mục đích: Xây dựng VBTTN nhằm 2 mục đích: 
 
a. Trình bày những dữ kiện lịch sử có liên quan tới cuộc di cư tìm tự do của 2 triệu 
người Việt tỵ nạn sau biến cố năm 1975. 
b. Trình bày những thành quả, những đóng góp của cộng đồng người Việt tại các quốc 
gia định cư 
 
4. Thời gian và chương trình thực hiện: 
 
- 2006: lập sơ đồ tổ chức, tìm nhân sự, hoạch định chiến lược gây qũy, tìm địa 
điểm; 
- 2006-2007: xúc tiến chiến dịch gây qũy;   
- 2007-2008: tiếp tục gây qũy, vẽ hoạ đồ; 
- 2008: xây cất. 
 
Nếu chương trình gây qũy được đồng bào khắp nơi hưởng ứng rộng rãi, dự án 
này có thể hoàn tất vào năm 2008. Tuy nhiên, để dự phòng những trở ngại có thể 
xẩy ra, cần tiên liệu thêm 2 năm nữa để giải quyết những khó khăn nếu có. Tóm 
lại 2008-2010 là khoảng thời gian dự định hoàn tất dự án (tức khánh thành và mở 
cửa triển lảm). 
 
5. Ngân sách dự trù cho dự án: 
 
a. 2 triệu gia kim 
b. Chủ yếu dựa vào ủng hộ của cộng đồng thông qua việc gây quỷ. Việc gây quỹ sẽ 
được thực hiện trong các Cộng Đồng Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu…, trong giới 
doanh thương tại Canada (2008) và các cơ quan chính phủ, các tổ chức ngoài chính 
phủ (2008-2009). 
 
Những thông tin kể trên được tìm thấy ở các nguồn tài liệu sau: 
 
- http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.htm 
 

http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.htm
http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.htm


- https://www.voatiengviet.com/a/boat-people-museum-02-20-2012-
139729153/915278.html (Phỏng vấn của Hoài Hương của VOA với ông TS LDC ngày 
20 tháng 02, 2012) 
 
- https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-
canada (Tin đăng trên Việt Báo online ngày 01-02-2008) 
 
- https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-
12072012104003.html (Phỏng vấn của Hòa Ái của RFA - Đài Á châu Tự với ông TS 
LDC ngày 07-12-2012) 
 
Đó là những thông tin thường được nói đến về dự án. Bên cạnh đó còn có những thông 
tin ít được nhắc đến hơn như sau: 
 
5. Thông tin về mô hình bản vẻ VBTTN là của Kiến Trúc Sư John Le (con trai ông TS), 

vẻ tặng không cho VBTTN. 
 
“Vào cuối năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm sinh sống tại Canada, cộng đồng Việt-
Nam đã trình bầy lần đầu mô hình của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt-Nam. Tốn phí 
xây cất dự trù là $2 triệu. Những người chủ xướng dự án cho biết họ sẽ bắt đầu 
chiến dịch quyên góp vào đầu năm 2006. Tuy nhiên, đã có người mới nghe tin đã 
gửi ngân phiếu đến ban tổ chức.  
 
Kiến trúc sư của dự án này là ông John Le, hiện đang cư ngụ tại Silver Spring, tiểu 
bang Maryland, mang hai quốc tịch Hoa-Kỳ và Gia Nã Đại. Ông cho biết công trình 
xây cất sẽ bắt đầu vào năm 2007 và sẽ khánh thành vào năm 2008. Bảo tàng viện 
sẽ là một tòa nhà ba tầng làm bằng ba vật liệu chính là thép, kính và gạch. Ở giữa sẽ là 
một cái tháp với nóc bằng thép hình chử “V” mang nhiều ý nghĩa như Việt-Nam, đàn 
chim Việt bay đi khắp bốn phương trời, và thắng lợi của tự do (Victory for Freedom). 
Bảo tàng viện rộng khoảng 5.000 bộ vuông (sq feet) bao gồm một khu bán lẻ để gây lợi 
tức cho bảo tàng viện. 
 
KTS John Le cho biết ông muốn bảo tàng viện mang mầu sắc văn hóa Việt-Nam, đồng 
thời nói lên viễn tượng lạc quan, pha trộn giá trị của phương Tây và phương Đông. Ô. 
John Le năm nay 37 tuổi, lớn lên ở Ottawa, và tốt nghiệp kiến trúc sư tại trường đại học 
Carleton. Ông vẽ mô hình bảo tàng viện miễn phí cho cộng đồng Việt-Nam. Cha 
của ông John Le là ông Lê Duy Cấn, 61 tuổi, hiện nay là Ủy Viên Ngoại Vụ của Liên Hội 
Người Việt ở Canada. 
 
(Nguồn http://searchvn.net/NguoiVietKhapNoi/06-01-07-baotangvien.html) 
 
7. Trích đoạn viết của Đào văn Bình Jan 13, 2007 về Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân VN 
tại Canada  
 
"... Mới đây, qua Đặng Văn Nghiêm tôi được biết dự án thiết lập Viện Bảo Tàng Thuyền 
Nhân Việt Nam (Vietnamese Boat People Museum) tại Canada đã và đang được Liên 

https://www.voatiengviet.com/a/boat-people-museum-02-20-2012-139729153/915278.html
https://www.voatiengviet.com/a/boat-people-museum-02-20-2012-139729153/915278.html
https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-canada
https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-canada
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-12072012104003.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-12072012104003.html
http://searchvn.net/NguoiVietKhapNoi/06-01-07-baotangvien.html


Hội Người Việt Canada tiến hành, cho nên trong chuyến viếng thăm Canada từ ngày 
27-06 tới 1-8-2006 vợ chồng tôi đã nhờ Đặng Văn Nghiêm lái xe đi Ottawa để thăm anh 
Lê Duy Cấn để hỏi thêm chi tiết về dự án này. Chúng tôi và Đặng Văn Nghiêm gặp anh 
Lê Duy Cấn và anh Hoàng Song An (Liên Hội Cựu Quân Nhân) tại trụ sở Liên Hội 
Người Việt vào lúc 5:30PM ngày Chủ Nhật 30-7-2006. Chúng tôi được biết thêm một số 
chi tiết như sau: Đây là một dự án “ Để trình bày dữ kiện lịch sử của cuộc di cư mưu tìm 
tự do của người Việt tỵ nạn trong đó phần lớn là thuyền nhân và sự đón nhận của thế 
giới, để quảng bá các đóng góp của cộng đồng người Việt tại các quốc gia định cư. 
” bao gồm hình ảnh, kỷ vật, phim ảnh, sách báo, thơ, nhạc, truyện nói về thời kỳ 
thuyền nhân nằm trong một Viện Bảo Tàng toạ lạc trên đất công tại Ottawa. Đây là 
một kiến trúc khá đồ sộ, tráng lệ, hình cánh cung, với các góc cạnh kỷ hà, phần lớn 
bằng kính, bên trên là một cánh chim hình chữ V biểu tượng cho Việt Nam và Victory . 
Họa đồ do con trai của anh Lê Duy Cấn là Kiến Trúc Sư Lê Trường Sơn hiện ở 
Maryland vẽ kiểu tặng không và sau này khi thực hiện công trình sẽ có kiến trúc sư 
Canada giám sát, dự trù khánh thành vào khoảng từ 2008-2010. Kinh phí 2 triệu Gia-
kim mà tới ngày hôm nay mới chỉ thu được 50,000 Gia-kim. Sau khi chụp hình lưu 
niệm trước tấm hoạ đồ kiến trúc, tôi trao tặng anh Lê Duy Cấn ba cuốn Thiên Sử 
Thi Của Người Vượt Biển xuất bản năm 2004 để hy vọng sau này sách sẽ được 
trưng bày trong viện bảo tàng, tôi hứng khởi đọc một vài bài thơ trong trường thi 
này trong bầu không khí - tuy ít người nhưng vô cùng cảm động. Sau khi vợ 
chồng tôi và Đặng Văn Nghiêm mỗi người ký tặng dự án một số tiền nho nhỏ, 
chúng tôi được anh Lê Duy Cấn huớng dẫn ra thăm bức Tượng Người Mẹ Ôm Con 
Vượt Biên ..." 
 
(Nguồn http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.ht
m) 
 
8. Thông tin từ trang mạng Văn Nghệ (http://vanghe.blogspot.com/2013/12/vien-bao-
tang-thuyen-nhan.html) ngày Dec 25, 2013 có đoạn như sau:  
 
- Một vài viện bảo tàng thuyền nhân Việt Nam đã mở cửa hoạt động tại một số thành 
phố từ Châu Úc, Châu Mỹ, cho tới Châu Âu. Riêng tại Canada, dự án xây một viện bảo 
tàng thuyền nhân tại thủ đô Ottawa đã được khởi xướng từ năm 2005. 
 
- Đây không phải buổi gây quĩ đầu tiên mà từ sau 2005 (đang nói về buổi gây quĩ ngày 
7 tháng 4, 2013 của Cộng đồng Montreal), nhiều buổi gây quĩ do cộng đồng và các 
đoàn thể người Canada gốc Việt hoặc người Mỹ gốc Việt tổ chức ở trong và 
ngoài đất nước Canada. Chính vì thế Liên Hội Người Việt Canada có thể mua 
được một miếng đất trị giá sáu trăm ngàn đô la ngay trung tâm thành phố Ottawa, 
nơi Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân được phép xây lên.  
 

 Sau khi thành lập dự án này ... chúng tôi được những lá thư hỗ trợ của 

chính giới Canada gồm chính phủ liên bang Canada, các vị thủ hiến của 

mười tỉnh bang Canada cũng như hai vùng lãnh thổ, các vị đô trưởng 
Ottawa...Ngoài ra cũng còn những vị nghị sĩ, dân biểu, nghị viên hội đồng 

thành phố 

http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.htm
http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.htm
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B. THÔNG TIN LIÊN ĐỚI ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH VÀ TÀI 
CHÍNH CẦN THIẾT CHO DỰ ÁN VBTTN: 
 
1. Thời gian hoàn thành và tài chính cần thiết cho dự án lúc ban đầu: 
 
a. Khởi xướng cuối năm 2005 
b.Vận động gây quỷ ráo riết từ 2006. 
c. Dự tính hoàn thành 2008. Tuy nhiên vì có một số điều không trù liệu được nên đẩy lùi 
thời gian khánh thành vào 2010.Tiếp tục gây quỹ đến 2009. 
d. Vẽ bản đồ xây cất 2009-2010 
e. Khánh thành 2010: Ước tính đất 550,000 + xây 1,000.000 + 450.000 (trang bị) = 
2,000.000 
f. Tài chính: 
 
- Trung Tâm Người Việt 450,000 
- Hứa chắc đóng góp: 325,000 + 450,000 (TTNV) = 750,000 = 37.5 % ngân khoản 
dự án (2 triệu) 
 
Nguồn https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-
canada 
 
2. Thay đổi lần thứ nhất về thời gian hoàn thành và tài chính cần thiết cho dự án: 
 
a. Mua miếng đất 600,000 
b. Dự tính quyên tiền trong vòng 2 năm 2012-2013 
c. Khởi công xây cất vào năm 2013. Hoàn thành 2015 
d. Chi tiết dự án: 3 tầng: tầng 1 cho mướn, tầng 2 hội trường, tầng 3: triển lãm (3 
phòng). 
e. Kinh phí: 4 triệu 3. Trừ 600,000 đất = 3 triệu 7. Gồm 3 triệu 5 xây cất + 200,000 thiết 
kế 
f. Hiện giờ gây quỹ + hứa đóng góp là trên 1 triệu. Cần 3 triệu gây quỹ 2 năm tới. 
 

https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-canada
https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-canada


Nguồn https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-12072012104003.html 

 
3. Thay đổi lần thứ hai về thời gian hoàn thành và tài chính cần thiết cho dự án: 
 
a. Khởi xướng 2005. Dự tính hoàn tất 2015 
b. Lý do đình trệ của dự án: "Dự án này là 1 dự án lớn cần rất nhiều tình nguyện viên ở 
khắp các nơi, không những Canada mà còn ở Hoa Kỳ bà các quốc gia khác nữa - TS 
LDC" 
 
- Khởi xướng 2005, nhưng 2009 mới có đất 
- 4 năm 2005-2009 làm được rất ít, vì chưa có địa điểm nên khó gây quỹ. 
- Sức khỏe không tốt từ cuối 2013 đến giữa 2014, nằm bịnh viện 2 lần 
 
c. Tài chính: Trả miếng đất 600,000 + ngân quỹ 275,000 + tiến hứa đóng góp = Gây 
quỹ trên 1,000.000. Chi phí dự án hiện tại là 5 triệu và đường còn dài lắm. 
 
d. Dự án lớn, cần nhiều tình nguyện viên ở khắp nơi: Canada, Hoa Kỳ và các quốc gia 
khác. 
e. Hồ sơ tổ chức trình bày lên chủ tịch đoàn liên hội Canada tức tổ chức chịu trách 
nhiệm tối hậu về dự án. Có 30 người trong ban thực hiện ở các tiểu bang khác nhau, 2 
ban cố vấn: 10 người có uy tín trong cộng đồng và các quốc gia khác, 10 người có uy 
tín trong xã hội Canada. 
 
f. Thay đổi kiến trúc: Tráo đổi vai trò của tầng 2 và 3. Tầng 2 triển lãm, tầng 3 hội 
trường. 
 
g. Về pháp lý thì dù dự án khởi xướng do Liên hội nhưng Trung Tâm Người Việt 
Canada chịu trách nhiệm cho dự án. Lúc đầu dự tính hoàn thành 2015. Nay ước 
tính là 2017 đúng vào dịp kỷ niệm 150 Canada lập quốc. 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-12072012104003.html


 

 
Phóng viên Cát Linh phỏng vấn Tiến sĩ Lê Duy Cấn hôm 19/6/2015.RFA photo 
 
Nguồn https://www.datviet.com/du-an-vien-bao-tang-thuyen-nhan/ 
 
4. Thay đổi lần thứ ba về thời gian hoàn thành và tài chính cần thiết (?) cho dự 

án :  
 
TTNVC (mà ông TS là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) khởi xướng tiếp tục dự án 
vào tháng 12, 2018 như đã trình bày ở trên và tuyên bố là sửa soạn cho việc 
xây cất trong 3 năm tới. 

 

Bây giờ là năm 2019. Nếu sửa soạn xây cất trong 3 năm tới (tức 2022) thì VBTTN có 
thể sẽ khánh thành trong khoảng thời gian 2022-2024 (vu vi trừ hao cho những điều 
không tiên liệu trước như bịnh hoạn bất ngờ, không quyên đủ tiền, hoặc lý do 
này lý do nọ). Nhưng chắc chắn một ngàn phần trăm là dự án đã không hoàn thành 
vào năm 2017 vì đến 2018 thì bãi đất dành xây VBTTN đang được dùng để làm vườn 
rau cộng đồng. Thêm nữa, kinh phí xây dựng lúc đó cũng có nhiều khả năng không 
dừng lại ở con số 5 triệu Gia kim (như lần thay đổi thứ hai) mà sẽ nhảy vọt lên 7, 8 
hoặc 10 triệu Gia kim vì vật giá leo thang và đồng tiền mất giá theo thời gian.  
 

https://www.datviet.com/du-an-vien-bao-tang-thuyen-nhan/


 
Vườn rau cộng đồng hình thành trên mảnh đất mua để xây VBTTN. 
 
C. NHỮNG LÝ DO ĐỂ NHẬN ĐỊNH DỰ ÁN VBTTN ĐÃ ĐƯƠC THIẾT LẬP ĐỂ THẤT 
BẠI (THE PROJECT IS SET TO FAIL) 
 
Trước khi trình bày nhận định của mình, tôi xin phép làm một ghi chú nhỏ ở đây rằng 
rất tiếc, trang web chủ yếu chứa nhiều thông tin quan trọng liên đới đến dự án VBTTN 
đã không còn truy cập được nữa. Lý do nào mà trang Web đó bị "shutdown" hay "no 
longer available for access" thì ai đó bảo trì trang web biết rõ hơn hết. Đó là trang 
web www.vietboatpeoplemuseum.ca. Ai quản lý trang web này? Từ lúc nào thì trang 
web đã không còn truy cập được nữa? Tôi tin là trang web này trình bày thông tin cập 
nhật liên quan đến hiện trạng (status) và tiến triển (progress) của dự án. Tôi cũng tin là 
trang web này phải lưu trữ nội dung của tất cả phiên họp, bàn thảo của các bên 
liên hệ từ ý tưởng nhìn thấy nhiều người địa phương đến xem triển lãm về 
thuyền nhân để phát triển thành dự án xây dựng VBTTN vì tin rằng nhu cầu tìm 
hiểu về thuyền nhân VN đã có ở đó, nơi người dân Canada ở Ottawa hay trên 
toàn quốc ... 
 
1. "Những điều không ổn" về lý do dẫn đến việc thiết lập dự án VBTTN: 
 
a. Từ thông tin đã đưa : "Liên Hội tổ chức triển lảm tháng 12, năm 2004 để kỷ niệm 25 
năm ngày thành lập chương trình 4000. Đây là chương trình do thành phố Ottawa đề 
xướng để mang 4000 người tỵ nạn vào Canada. Lúc ban đầu, cuộc triễn lãm dự định 
chỉ kéo dài 10 ngày, nhưng có nhiều người đến xem nên phải kéo dài đến 5 tuần. Sau 
đó, Liên hội nghĩ nếu triển lãm như vậy thì chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi, còn 
nếu làm nên một viện bảo tàng thì những di tích lịch sử có thể giữ lại về lâu về dài". 
 
Lý do chỉ đơn giản (như "đang giởn") từ ý tưởng / nhận xét là nhiều người đến 
xem cuộc triển lãm liên quan đến thuyền nhân. Ý tưởng / nhận xét được phát 



triển thành dự án từ đó vì người tổ chức triển lãm tin rằng người Canada rất 
hứng thú tìm hiểu về thuyền nhân VN, tức là có nhu cầu cao ở đó.  
 
b. Từ thông tin đã đưa : Liên hội đã khởi xướng dự án vào ngày 17 tháng 12, 2005 tức 
là 1 năm sau buổi triển lảm liên đới đến thuyền nhân vào tháng 12, 2004. Như vậy liên 
hội đã có thời gian một năm bàn luận, hội thảo, góp ý, điều tra, nghiên cứu v.v. để 
phát triển từ ý tưởng / nhận xét thành dự án xây dựng VBTTN. 
 
c. "Những điều không ổn" suy từ thông tin đã đưa : 
 
- Có thông tin nào với con số thống kê về cuộc triển lãm từ 10 ngày thành 5 tuần vào 
tháng 12, 2004? Người xem triển lãm ra về có thích thú và làm cách nào biết được họ 
sẽ có ý nghĩ quay trở lại để xem hay tìm hiểu tiếp? Nếu không có cách xác định thì đâu 
thể nghĩ việc đông người hơn dự trù của buổi triển lảm là dấu hiệu có nhu cầu để thúc 
đẩy việc xây dựng VBTTN. 
 
- Có thông tin gì về tên gọi và những gì được trưng bày nơi triển lãm tháng 12, 2004? 
Triển lãm để kỷ niệm 25 năm chương trình 4000 đón nhân thuyền nhân VN đến 
Canada là triển lãm về cái gì?  
 
- Triển lãm tháng 12, 2004 có trả tiền vô cửa hay là miễn phí? Người đi xem đông ngoài 
dự liệu là vì hiếu kỳ nhất thời hay vì thực sự có nhu cầu tìm hiểu thuyền nhân (tức là ý 
muốn tìm hiểu về người tị nạn VN có ‘sustainable’ không? Liên hội đã có nghiên cứu 
nào để chứng tỏ có nhu cầu lớn của người dân Ottawa muốn tìm hiểu về thuyền nhân 
VN?). Thêm nữa, ngay cả khi người ta muốn tìm hiểu là một chuyện, nhưng trả tiền để 
vô cửa coi triển lãm lại là chuyện khác - VBTTN xây xong, chắc không có ý định cho vô 
cửa miễn phí?  
 
- Trong suốt một năm từ kết quả triển lãm tháng 12, 2004 đến lúc khởi xướng dự án 
xây dựng VBTTN ngày 17 tháng 12, 2005 thì Liên Hội đã có bao nhiêu phiên họp và 
bàn thảo để lên chương trình thiết lập dự án này? Nếu có thì những gì đã được bàn 
thảo, giai đoạn chuẩn bị dự án làm sao, chương trình thực hiện được hoạch định cụ thể 
và chi tiết như thế nào? Liên hội đã có nghiên cứu về tình hình tài chính, hoạt động, 
phương thức quảng cáo, giá cả vào cửa v.v. của những viện bảo tàng cấp quốc gia và 
địa phương có mặt ở Ottawa chưa? Có bao nhiêu viện bảo tàng lớn nhỏ ở Ottawa và 
mật độ người thăm viếng như thế nào (viện bảo tàng ở Ottawa có lẽ chủ yếu trông cậy 
vào lượng du khách thăm viếng thành phố mỗi năm vào mùa hè, còn mùa đông thì 
thưa thớt hơn nhiều). Đa số các viện bảo tàng ở Ottawa đều có khu giải trí riêng biệt 
dành cho trẻ em và lối đi riêng dành cho người tàn tật. Xin xem phần phụ chú ở dưới 
cùng về số viện Bảo tàng ở Ottawa và một số thông tin chủ yếu liên hệ đến tình hình tài 
chính của các viện bảo tàng. 
 
- Dường như đã có sự đánh đồng giữa hai khái niệm cần thiết (need) và ước 
muốn (want) trong việc khởi xướng dự án VBTTN năm 2005 (và ngay cả lúc này, 
15 năm sau lần khởi xướng đó). Ước muốn có được VBTTN của người khởi xướng 
cũng như của bao nhêu thuyền nhân là điều rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Nhưng 



có thực sự cần thiết không, một viện bảo tàng nữa ở Ottawa, dù đó là VBTTN?  Trong 
bài viết đề Ottawa, 8-1-2006, phần kết luận cũng đã xác định: "Dự án Viện BảoTàng 
Thuyền Nhân là một mơ ước chung từ bao năm nay của hàng ngàn người trong cộng 
đồng người Việt tại hải ngoại ..." 
(http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.htm) 
 
Nó chỉ là mơ ước, chưa hẳn là điều cần thiết. 
 
Dưới đây là comment của một cư dân Ottawa (từ 
Nguồn https://www.facebook.com/pg/CDNVOttawa/posts/) 
 

 
 
Hiển nhiên ý kiến của một người không nói lên được gì. Nhưng khi liên hội khởi xướng 
dự án thì có lấy ý kiến biểu quyết của số đông đồng bào không? Nếu có thì lấy bằng 
cách nào, kết quả biểu quyết ở đâu?  
 
- Ông TS cũng đề cập đến bức tượng Mẹ Bồng Con như sau:  “Chỗ đó đã trở thành 
một địa điểm du lịch của thành phố. Các xe chở du khách đi thăm thành phố đều đi qua 
chỗ đó ..." 
 
(Nguồn https://www.voatiengviet.com/a/boat-people-museum-02-20-2012-
139729153/915278.html) 
 

 
 
Tuyên bố trên của ông TS đúng mà không đúng, tùy cách nghĩ và hiểu của mỗi người 
thế nào là "địa điểm du lịch của thành phố". Với ông TS thì đó là địa điểm du lịch của 
thành phố vì ông cần "bán" dự án VBTTN cho cộng đồng người Việt ở Canada và khắp 
nơi trên thế giới. VBTTN sẽ được xây dựng ở điểm đối diện với tượng Mẹ bồng con, 
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tức điểm du lịch của thành phố (theo lời của ông TS). Và như vậy sẽ đón nhiều lượt 
người đến tham quan viện bảo tàng khi nó xây xong. Tuy nhiên, với riêng tôi (và có thể 
nhiều cư dân khác ở Ottawa) thì đã không nghĩ và hiểu như vậy. Khoảng đất dựng 
tượng Mẹ bổng con như trong hình cho thấy chỉ là khoảnh sân nhỏ nằm trước một hồ 
bơi cộng đồng (tòa nhà nhìn thấy ở sau tượng trong hình). Địa điểm này nằm ở ngã tư 
hai con đường Sommerset (mệnh danh là Khu phố tàu Ottawa) và đường Preston 
(mệnh danh là khu phố Ý Ottawa). Nếu là đoàn khách du lịch người ngoại quốc đến 
Ottawa thì tượng Mẹ bồng con không phải là địa điểm để thả đoàn người tham quan. 
Lý do đơn giản là vì chung quanh đó không có danh lam thắng cảnh hay cấu trúc gì để 
tham quan hết. Cứ gỏ trong google "Ottawa tourist attractions" coi có kết quả nào nhắc 
đến "“Refugee Mother and Child” (tên tiếng Anh của tượng Mẹ bồng con) là một trong 
những "tourist attractions" ở Ottawa không? 
 
Còn nói "Các xe chở du khách đi thăm thành phố đều đi qua chỗ đó ..." thì có phần 
phóng đại và sai lạc. Ngay cả khi xe đi qua chỗ đó thì cũng chỉ để quay trở lại phía 
Gatineau (Quebec) đóng kín lại tour tham quan thành phố nhưng đó lại không phải là 
điểm dừng để đổ khách tham quan. Như vậy, VBTTN nếu xây dựng nằm đối diện với 
tượng này, cũng không thể trông mong các tour bus đỗ khách xuống để tham quan viện 
bảo tàng. 
 
Điều này được nêu ra vì tôi nghĩ có vấn đề cần làm sáng tỏ rằng không hiểu ủy ban đặc 
trách xây dựng VBTTN đã có nghiên cứu nào để ước tính số lượng khách tham quan 
VBTTN sau khi nó được xây xong và khánh thành? Nghiên cứu này quan trọng vì nó sẽ 
giúp viện bảo tàng khả năng duy trì hoạt động của mình. Với tình hình hoạt động của 
các viện bảo tàng hiện có ở Ottawa (xin xem phần phụ chú bên dưới) thì dù không 
muốn bi quan, tôi không tưởng được cảnh người ra vào tham quan VBTTN tấp nập, đủ 
để viện bảo tàng giữ gìn hoạt động của mình mà không phải kêu gọi gây quỹ (sau khi 
xây) hay lâm vào cảnh ... đóng cửa! 
 
- Việc con ông TS vẻ biếu không mô hình VBTTN thì trước khi khởi xướng dự án, ông 
TS và ủy ban xây dựng VBTTN đã có thông bào nào gởi đồng hương ở khắp nơi về sự 
cần thiết của mô hình cho dự án VBTTN để mọi người có cơ hội tham gia công bằng? 
Dù rằng việc làm của KTS John Le (con ông TS) rất đáng biểu dương nhưng nếu ông 
TS và ủy ban xây dựng VBTTN không có thông báo nào kêu gọi đồng hương đóng góp 
kiểu mẫu, mô hình cho dự án thì đây là điều sai lầm trầm trọng. Nguyên tắc cơ bản của 
phong cách làm việc ở xã hội dân chủ, ông TS chắc phải hiểu hơn ai hết điều này: tạo 
điều kiện để mọi người có thể tranh đua hay đóng góp công bằng. Tôi tin rằng trong 
cộng đồng có rất nhiều người tài có thể đóng góp những mô hình khác nhau cho 
VBTTN để ủy ban xây dựng lựa mẫu mô hình ý nghĩa nhất. Việc ông TS đem mô hình 
con trai mình vẻ gắn chung với dự án đi gây quỹ khắp nơi mà không cho bao nhiêu tài 
năng khác có cơ hội cống hiến thì dù bản vẻ có biếu không của con ông, vẫn là một 
việc làm không đúng ngay từ đầu. 
 
2. "Những điều không ổn" về thời gian và chương trình thực hiện dự án: 
 



a. Theo thông tin đã đưa: Thời gian và chương trình thực hiện dự án lúc ban đầu khởi 
xướng: 
 
- 2006: lập sơ đồ tổ chức, tìm nhân sự, hoạch định chiến lược gây qũy, tìm địa 
điểm; 
- 2006-2007: xúc tiến chiến dịch gây qũy;   
- 2007-2008: tiếp tục gây qũy, vẽ hoạ đồ; 
- 2008: xây cất. 
 
Nếu chương trình gây qũy được đồng bào khắp nơi hưởng ứng rộng rãi, dự án 
này có thể hoàn tất vào năm 2008.  Tuy nhiên, để dự phòng những trở ngại có thể 
xẩy ra, cần tiên liệu thêm 2 năm nữa để giải quyết những khó khăn nếu có. Tóm 
lại 2008-2010 là khoảng thời gian dự định hoàn tất dự án (tức khánh thành và mở 
cửa triển lảm) 
 
(Nguồn http://www.anhduong.net/LinhTinh/Feb07/VienBaoTangThuyenNhanCanada.ht
m) 
 
b. "Những điều không ổn" suy từ thông tin đã đưa: 
 
- Trong chương trình thực hiện không thấy đưa tin gì cách nào ban tổ chức sưu tầm kỷ 
vật thuyền nhân để trưng bày, mà chỉ có gây quỷ, gây quỷ, gây quỷ rồi bản vẻ và xây 
cất. Trưng bày kỷ vật, hình ảnh v.v. thuyền nhân trong viện bảo tàng đòi hỏi cả một ê 
kíp nhân sự chuyên nghiệp, biết phối hợp âm thanh màu sắc v.v. chuyên chở thông tin 
đến người xem hữu hiệu nhất. Về điều này thì cựu thuyền nhân Hoàng Hùng ở Toronto 
đã xuất sắc góp ý: 
 
"Với tôi, người nhận trách nhiệm thực hiện Bảo Tàng Viện phải có KINH NGHIỆM, có ít 
nhiều HIỂU BIẾTcách thức, quy luật, điều kiện tối thiểu khi triển lãm tại những phòng 
tranh (Gallery) Bảo tàng viện (Museum) từ thành phố (City) tới Quốc gia (National) và từ 
hình thức tài tử ( Amateur/Hobbies) đến chuyên nghiệp ( Professional) ..... 
Và quan trọng phải có KIẾN THỨC, biết cách nghiên cứu, thu thập tài liệu lịch 
sử, Hiểu tường tận từng giai đoạn của thập niên 70, 80, 90 đến hiện tại, khác nhau 
giữa Thuyền nhân Tị nạn chính trị, Thuyền nhân bị ghép tội Tị nạn kinh tế, sang trại Tị 
nạn, Trại cấm, Cưởng bức, cũng như Tình nguyện Hồi hương, của mỗi nước có thuyền 
nhân VN đật chân đến:  Phi, Thái, Mã-Lai, Nam Dương, Tân Gia Ba, Ấn Độ, Hồng 
Kong, Ma Cau, Đại Hàn, Nhật và ngay cả Úc Đại Lợi luật lệ đều khác, tài liệu cần chính 
xác 100%, câu chuyện cần mạch lạc rõ ràng, phải chú trọng chất lượng bảo trì dài 
hạng, mỹ thuật càng cao, đi đôi giá trị hầu thu hút, làm rung động người xem, cho thế 
hệ con cháu cảm nhận nỗi đau tận xương tủy của bao Thuyền nhân VN Tị nạn đang lưu 
vong khắp mọi nơi, đồng thời Thế giới thấu hiểu tội ác Cộng sản VN đã gây ra. 
  
Ngoài ra công việc này phải từ những Lịch sử gia am hiểu, phóng viên Quốc tế từng ghi 
nhận, các chuyên gia mỹ thuật như Art director, Curator v.v..giúp một bàn tay, e còn 
chưa đủ. Chúng ta luôn cần người hiểu sâu, có kiến thức rộng, bằng cách DUY 
NHẤT dầy công nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, tìm kiếm, thu thập tài liệu, sách báo quốc 
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tế, hoặc từ nạn nhân/nhân chứng qua bảo vật, hiện vật, phim ảnh của bao nhiêu người, 
bao chục năm ... 
  
Chắc chắn, KHÔNG phải từ bằng cấp Tiến sĩ Kinh tế, biết dùng mỹ từ Xạo ngữ, 
thêm Ma thuật trong thương mại quảng cáo gom tiền, để rồi thời gian dài 15 năm bị 
giết chết.... 
Lần nữa, Tiến sĩ Lê Duy Cấn và Ban quản trị,  
KHÔNG hề biết kêu gọi thu thập tài liệu,  
CHƯA từng trình làng dù MỘT buổi triển lãm nhỏ,  
dù MỘT tấm hình nói lên tội ác Cộng Sản!!" 
 
Nếu ông TS có thể trưng bày được (dù chỉ một lần) tất cả những kỷ vật, tài liệu, hình 
ảnh v.v. mà ông sưu tầm được, những thứ mà ông sẽ dùng để trưng bày trong VBTTN, 
thì họa may người ta còn tin ông không chỉ biết kêu gọi mọi người móc hầu bao ủng hộ 
dự án. Cứ xem như lần thứ nhất ông hứa VBTTN sẽ được khánh thành vào năm 2010, 
như vậy vào thời điểm đó ông chắc đã sưu tầm khá đủ tài liệu, kỷ vật để trưng bày 
trong viện bảo tàng rồi, phải không? (Nếu không phải vậy thì không lẽ ông TS đợi ngày 
khánh thành sẽ mời đồng bào vào xem cái trống rỗng nơi 3 phòng triển lãm của 
VBTTN?). Mà ví dụ thời điềm 2010 ông chỉ hứa nhưng chưa có đủ đồ để trưng bày thì 
lần thứ hai ông hứa lúc khánh thành vào 2015, ông chắc cũng phải có chuẩn bị đồ để 
trưng bày chứ? Rồi lại dời ngày dự án hoàn thành vào 2017 và mới đây nhất, có lẽ là 
vào 2022? Câu hỏi đơn giản vẫn chưa có câu trả lời từ ông TS: “Ông đã sưu tầm, 
quyên góp được gì để trưng bày trong VBTTN, có thể trình cho mọi người biết một lần 
không?  
 
- Tóm lược chương trình thực hiện của ông TS như đã kể trên: lập sơ đồ tổ chức, tìm 
nhân sự, tìm địa điểm, hoạch định chiến lược gây qũy, xúc tiến chiến dịch gây 
qũy, tiếp tục gây qũy (chiến dịch gây quỹ được gom chung để kể ra từ hoạch 
định, xúc tiến và tiếp tục xúc tiến trong 3 năm 2006, 2007, 2008), vẽ hoạ đồ và 
cuối cùng là xây cất (2008). Cộng thêm 2 năm để dự phòng những trở ngại có thể xãy 
ra cho dự án v.v. thì ông TS chắc cú với mọi người rằng chậm lắm thì 2010 sẽ khánh 
thành VBTTN. Một dự án lớn có tầm vóc quốc tế vì "Dự án này là một dự án rất lớn 
cần nhiều tình nguyện viên ở khắp các nơi, không những Canada mà còn ở Hoa 
Kỳ và các quốc gia khác nữa" (TS Lê Duy Cấn - Trả lời phỏng vấn với Cát Linh của 
đài Á Châu Tự Do RFA ngày 19/06/2015) thì chương trình thực hiện và dự phòng như 
đã kể xem chừng quá lý tưởng, không thể sai chạy đâu được. Ông TS có cây đủa 
thần trong tay, chỉ cần tối đa 5 năm và hô biến thì thuyền nhân VN trên khắp thế 
giới sẽ tri ân ông suốt kiếp vì ước mong sâu kín của họ trở thành sự thật - một 
VBTTN khánh thành ngay trên đất nhà của ông, Ottawa (!). 
 
Nhưng nói vậy mà không phải vậy, mong vậy mà không được vậy. Hoạch định, xúc tiến 
và tiếp tục xúc tiến chiến dịch gây quỹ suốt 3 năm từ 2006 đến 2008 sau khi khởi 
xướng dự án, vậy mà kết quả thì ... thông tin cho ra thiệt lộn tùng phèo, không biết ông 
TS nói vòng vo kiểu gì về lý do trì trệ, không thành công của dự án VBTTN. Tạm gác 
lại những con số tài chính (chi thu của dự án) không rõ ràng được ông TS đưa ra 
trong những lần phỏng vấn, điều ở đây tôi muốn nói đến rằng cái gọi là "Chương 



trình thực hiện" mà ông TS đưa ra, từ lúc dự án được khởi xứng, vẫn chỉ là 
những điều chỉ đạo có tính cách chung chung mà thôi. Ông TS có lẽ chưa hề bao 
giờ bỏ thời gian để thiết lập chương trình hành động tỉ mỉ, phân chia từng chuyện nhỏ 
nhặt cần làm trong năm (tasks theo mô hình WBS - Work Breakdown Structure thường 
gặp trong việc quản lý dự án - Project management), đặt chỉ tiêu cho mỗi năm cần đạt 
được (tiền quỹ gây được trong năm, kỷ vật và tài liệu triển lãm sưu tầm được trong 
năm, bản vẻ của viện bảo tàng mà Kiến trúc sư John Le (con trai ông TS) vẻ tặng 
không (cấu trúc bên ngoài của VBTTN thường được biết đến) có phải là bản vẻ cuối 
cùng được biểu quyết chấp thuận? Và như vậy thì đã có đủ chi tiết theo đúng building 
code của thành phố, được thành phố xác nhận để xây dựng khi tài chính có đủ, thiết 
lập biểu đồ thời gian cho dự án để quản lý mức tiến triển của dự án có đúng như trù 
liệu, nếu sai sót hay chậm trễ thì có kế hoạch gì đề khắc phục v.v. Trong ba năm đầu 
của dự án 2006-2008, ủy ban thực hiện dự án gồm những ai, có ai đã từng thấy 
chương trình thực hiện dự án được thiết lập chi tiết như đã kể trên chưa?? Một dự án 
xây dựng viện bảo tàng rất lớn (theo lời ông TS đã nói), nhưng dường như chưa ai 
từng thấy qua chương trình thực hiện được thiết lập chi tiết, cụ thể, phân công hợp lý 
từng việc từng phần v.v. mà người trưởng dự án (ông TS) đưa ra. Tất cả đều là cách 
nói chung chung. Và qua bao nhiêu phỏng vấn thì cũng chỉ ngần ấy thông tin 
được ông TS đưa ra, chương trình thực hiện cũng chung chung, chỉ có khác biệt 
là thời gian hoàn thành VBTTN được thụt ra sao liên tục. Vì lý do nào đó, ông TS 
dường như không kể đến sự khác biệt cơ bản giữa "chương trình" (program) và "dự 
án" (project). Chương trình thì tiếp diễn liên tục, vô thời hạn còn dự án thì có thời hạn, 
có điểm khởi đầu và lúc chấm dứt.  
 
(i) Người Việt hải ngoại khắp nơi ủng hộ dự án ngoài mức tưởng tượng. 
 

 
(Nguồn http://searchvn.net/NguoiVietKhapNoi/06-01-07-baotangvien.html) 
 
(ii) Chính giới Canada nồng nhiệt ủng hộ dự án khi Liên Hội khởi xướng ngày 17 tháng 
12, 2005. Dự án được thông báo trên toàn thế giới để kêu gọi sự ủng hộ của thuyền 
nhân và đồng bào VN khắp nơi ngay sau khi khởi xướng. 
 

http://searchvn.net/NguoiVietKhapNoi/06-01-07-baotangvien.html


 
(Nguồn http://vnch2007.tripod.com/id13.html - Thông tin ở link này đề ngày 10/01/2007, 
quỹ gây được đến lúc đó là 50,000 Gia Kim). 
 
- Ngay cả "chỉ đạo" dự phòng 2 năm (2008-2010) để hoàn thành dự án vì những điều 
khộng thuận lợi khi tiến hành, tôi e rằng cũng chỉ có tính cách chung chung thôi. Vì sao 
tôi dám nghĩ vậy? Vì ông TS sau này, trong lần phỏng vấn với Cát Linh của đài RFA 
thực hiện ngày 19 tháng 06, 2015, giải thích cho việc đình trệ của dự án, ông đưa các 
lý do sau đây: 
 

(Nguồn https://www.datviet.com/du-an-vien-bao-tang-thuyen-nhan/) 
 
Ông TS nói là trong 4 năm từ 2006-2009 thì ông làm được rất ít, đơn giản vì chưa có 
địa điểm nên cũng khó gây quỹ.Vậy thì dựa vào cái gì mà ông TS đưa ra trong chương 
trình thực hiện (đã nêu) là 2008 sẽ khởi công xây cất? Ngay cả khi cho thêm 2 năm dự 
phòng trục trặc, tức 2010 sẽ là thời gian khánh thành VBTTN, thì ông TS dựa vào cái gì 
để tin rằng ông sẽ gây quỷ đủ số cần cho dự án chỉ trong vòng 2 năm (2009-2010)? 
Phải chi ông TS thiết lập chương trình thực hiện cụ thể chi tiết hơn (thay vì chung 
chung), đưa ra chỉ tiêu phần trăm hoàn thành của dự án cho mỗi năm (ví dụ năm đầu 
2006, cuối năm sẽ hoàn thành 20% dự án, bao gồm tài chính, tài liệu sưu tầm, bản vẻ 
chi tiết và sau cùng của VBTTN được thành phố duyệt v.v) và mỗi cuối năm đối chiếu 
thực tế phần trăm dự án đã hoàn thành so với dự trù. Như vậy thì ông TS sẽ kịp thời có 

http://vnch2007.tripod.com/id13.html
https://www.datviet.com/du-an-vien-bao-tang-thuyen-nhan/


phương án để điều chỉnh tất cả những điều làm chậm trễ bước tiến triển của dự án, và 
ông sẽ không phải "vô tư" đỗ lỗi rằng thì là ... nên dự án bị chậm lại. Thêm nữa, việc 
"sức khỏe không tốt từ cuối 2013 đến giữa 2014" cũng cho thấy là ông TS dù đã 
dự phòng nhiều trường hợp tồi tệ khác nhau có thể làm chậm dự án, nhưng ông 
chưa hề bao giờ dự trù ai đó sẽ thay ông tiếp tục quản lý tiến triển của dự án 
trong trường hợp ông nằm bịnh không thể tiếp tục. Một dự án lớn như ông đã nói 
mà không có người "backup" cho ông hay sao? Vậy thì chuyện dự phòng mà ông 
nói đến đã thiếu xót trầm trọng điều cần thiết nhất phải dự phòng nếu việc thực 
hiện dự án đúng thời gian và tài chính trù liệu là điều tối quan trọng đối với 
người trưởng dự án và ban quản lý dự án. 
 
- Ông TS dường như cũng "vô tư" không cần rút kinh nghiệm, học bài học lỗi lầm từ 
quá khứ những lần ước tính trật lất thời điểm khánh thành VBTTN để việc ước tính 
được tốt hơn, và như vậy việc quản lý dự án được suông sẻ hơn và thành công. Có lẽ 
vì đây là tiền bạc của bá tánh đóng góp nên ông cứ hẹn lần ngày khánh thành VBTTN? 
Lần thứ nhất ông nói là 2010 (2008 cộng 2 năm cho những điều ngoài trù liệu làm chậm 
bước tiến của dự án).Rồi lần hai ông tuyên bố là khánh thành vào năm 2015. Rồi sau 
đó là 2017.Cho đến 2018 thì mảnh đất đáng lẽ được dùng xây VBTTN đã trở thành 
vườn rau cộng đồng. 
 
Ấy vậy mà tinh thần cống hiến cho cộng đồng của ông TS còn cao ngất ngưởng nên 
ông tiếp tục kêu gọi việc xây cất VBTTN vào tháng 12, 2018, mượn danh nghĩa của 
TTNVC (không phải là danh nghĩa của LHNVC như trước nữa). 
 
TTNVC - Tường trình sinh hoạt 14-12-2018 
 
Đề nghị về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân 
 
Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, khởi xướng năm 2005, bị gián đoạn từ cuối 
năm 2013 cho tới nay vì những tranh chấp liên quan tới Liên Hội và Trung Tâm. 
Với việc đăng ký Trung Tâm đã được giải quyết xong, Hội Đồng Quản Trị Trung 
Tâm đề nghị sẽ xúc tiến dự án này trong năm 2019 như sau: 
 
a. Thành lâp Ủy Ban Duyêt Xét hồ sơ tài chánh của Dư Án VBTTN, duyệt lại tất cả 
các chi thu của dự án từ khi khởi xướng (2005) cho tới cuối năm 2018 và tường 
trình kết quả cho Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm; 
b. Tổ chức tuyển lựa mô hình chi tiết (building design) của Viện Bảo Tàng để sửa 
soạn cho việc xin giấy phép xây cất của Đô Thành Ottawa; 
c. Hoàn tất trang nhà (website) và ”facebook” của Trung Tâm để quảng bá các tin 
tức về Trung Tâm và Dự Án VBTTN; 
d. Tổ chức các sinh hoạt gây quỹ để thực hiện các công việc kể trên và sửa soạn 
cho việc xây cất trong 3 năm tới. 
 
(Nguồn https://vietnamesecanadiancentre.ca/vie%CC%A3n-ba%CC%89o-tang-thuyen-
nhan/boi-ca%CC%89nh/) 
 

https://vietnamesecanadiancentre.ca/vie%CC%A3n-ba%CC%89o-tang-thuyen-nhan/boi-ca%CC%89nh/
https://vietnamesecanadiancentre.ca/vie%CC%A3n-ba%CC%89o-tang-thuyen-nhan/boi-ca%CC%89nh/


Wow, đọc đề nghị trên mà tôi không khỏi rùng mình lạ lẫm vì: 
 
(i) Chi thu của dự án VBTTN từ 2005 đến giờ, có gì không ổn sao mà phải duyệt lại? 
Không phải ông TS cho rằng chi thu rất rõ ràng theo báo cáo tài chính mỗi cuối năm 
của TTNVC (có đóng dấu của cty kế toán đàng hoàng) nên ông TS không cần thiết phải 
làm sáng tỏ nhiều thắc mắc của đồng hương và đại diện cộng đồng liên hế đến chi thu 
và tài chính của dự án VBTTN? 
 
(ii) Sao bây giờ lại tuyển lựa mô hình chi tiết (building design) cho Viện Bảo Tàng? Rồi 
còn sửa soạn việc xin giấy phép xây cất của Đô Thành Ottawa nữa? Tại sao kỳ vậy? 
Vậy thì bản vẻ của KTS John Le mà ông TS đem khoe mọi người, té ra là chưa có chi 
tiết xây cất được thành phố Ottawa duyệt xét à? Vậy thì cách gì mà ông TS nói được 
với mọi người là sẽ xây VBTTN xong vào năm 2010, rồi 2015, 2017 khi mà bản vẻ 
chưa được thành phố duyệt xét cho xây? 
 
(iii) Lại tổ chức sinh hoạt gây quỹ và sửa soạn cho việc xây cất trong 3 năm tới, có thiệt 
không vậy? Hồi mới ban đầu khởi xướng dự án, có biết bao nhiêu người ủng hộ việc 
làm của ông TS. Rồi khoảng từ 2010 đến 2014 thì ông có cả một đội ngủ gồm những 
người rất có tiếng nói trong các cộng đồng ở khắp nơi, hậu thuận cho ông (Xin xem 
Phụ chú 4). Vậy mà ông cũng không làm xong. Lần này thì đồng bào đã ngán ngẩm 
chuyện xây VBTTN lắm rồi, bao nhiêu người có tiếng nói trong các cộng đồng ở khắp 
nơi đã chạy xa ông vì không có cách làm việc chung với ông được. Vậy thì ông dựa 
vào cái gì để tuyên bố "sửa soạn cho việc xây cất trong 3 năm tới"? 
 
3. "Những điều không ổn" về tài chính của dự án VBTTN: Liên hệ đến tài chính của 
dự án VBTTN, nhìn chung, có rất nhiều điều không ổn bên cạnh những con số báo cáo 
không rõ ràng, chung chung từ ... “trên trời rơi xuống”. Làm trưởng dự án rất lớn liên hệ 
với sự đóng góp tiền của, tặng phẩm và công sức thiện nguyện của rất nhiều người 
trên khắp thê giới thì ông TS chắc cũng hiểu rất rõ rằng ông cần phải có hồ sơ lưu trữ 
ghi rõ chi thu từ mỗi sự kiện gây quỹ trong năm (gây quỹ ở đâu, lúc nào, được bao 
nhiêu, danh sách ân nhân đóng góp v.v.) và tổng kết chi thu với đầy đủ chi tiết như chi 
cái gì, thu từ đâu, ghi chú rõ ràng nguồn gốc thêm bớt của quĩ tài chính cuối năm v.v. 
Đối với tặng vật là đóng góp cá nhân gởi thẳng đến địa chỉ LHNVC, TTNVC thì phải có 
chi tiết đầy đủ nhận cái gì, từ ai, ngày tháng nhận v.v. Tất cả những điều cơ bản này, 
không cần bằng TS kinh tế thì một người bình thường, biết tôn trọng tài sản và công 
sức đóng góp của mọi người, chắc hẳn phải nghĩ đến và luôn thiết lập những hồ sơ lưu 
trử như vậy, ít nhất cho đến khi dự án hoàn thành. 
 
a. Những con số được ông TS cho biết lúc khởi xướng dự án cho đến đầu năm 2008: 
 
- Kinh phí dự trù cho dự án: $ 2,000.000 (2 triệu gia kim) gồm: 
 
(i ) Tiền đất $550,000 
(ii) Xây $1,000.000 
(iii) Trang bị $450,000 
 



- Trung tâm Người Việt $450,000 + Hứa chắc đóng góp $325,000 = $750,000 = 37.5% 
ngân khoản dự án 
- Có $90,000 trong ngân hàng 
- Carte International Inc. hứa cho 65,000 (2007-2010) 
- Sách Gift of Freedom $20 x số cuốn bán được (?) 
- Chương trình 525 bắt đầu từ tháng 3 2008, ước tính mang lại 30,000 / năm 
- Cố gắng gây quỹ thêm 3 năm hy vọng đủ tiền: Gây quỷ trong cộng đồng Canada, Mỹ, 
Úc châu, Âu châu, doanh thương Canada (2008), cơ quan chính phủ, ngoài chính phủ 
(2008-2009) 
 
- Tiếp tục gây quỹ đến 2009 
- Vẽ bản đồ xây cất 2009 - 2010 
- Khánh thành 2010 
 
(Nguồn https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-
canada) 
 
b. Những con số được cho biết trong lần phỏng vấn với VOA ngày 20-02-2012: 
 
- Chi phí xây dựng: $4,300.000 (4 triệu 3) 
- Đã quyên và hức chắc đóng góp $800,000, cần thêm $3,500.000. 
- Gây quỹ trong năm (2012): $12,000 + $40,000 + $12,000 + $46,000 + $30,000 = 
$140,000. 
 
- Tiến sĩ Lê Duy Cấn: “Chúng tôi sẽ xây một nhà 3 tầng. Tầng trệt sẽ được dùng 
cho các cơ sở thương mại thuê để lấy tiền điều hành Viện Bảo Tàng. Tầng thứ 2, 
ngoài những phòng làm việc sẽ có một cái thư viện và các phòng triển lãm. Ngoài 
ra còn có một hội trường có thể chứa 200 người.Hội trường đó sẽ được dùng thứ 
nhất, để trình bày những sinh hoạt văn hóa và thứ hai, cũng là một hình thức 
kiếm tiền để điều hành viện bảo tàng.Tầng thứ 3 hoàn toàn được dành cho các 
phòng triển lãm.” 
 
(Nguồn https://www.voatiengviet.com/a/boat-people-museum-02-20-2012-
139729153/915278.html) 
 
c. Những con số được cho biết trong lần phỏng vấn với đài đài RFA 07-12-2012 -- Cần 
thêm $200,000 cho thiết kế (so với lần phỏng vấn với VOA ngày 20-02-2012 kể trên) 
 
- Mua miếng đất 600,000 
- Dự tính quyên tiền trong vòng 2 năm 2012-2013 để khởi công xây cất vào năm 
2013. Hoàn thành 2015? 
- Chi tiết dự án: Tầng thứ 3 sẽ dành cho triển lãm, có  3 phòng triển lãm. 
- Kinh phí: 4 triệu 3. Trừ 600,000 đất = 3 triệu 7.gồm 3 triệu 5 xây cất + 200,000 
thiết kế 
- Hiện giờ gây quỹ + hứa đóng góp là trên 1 triệu. Cần 3 triệu gây quỹ 2 năm tới 
 

https://vietbao.com/a131921/dan-viet-xay-bao-tang-vien-thuyen-nhan-o-ottawa-canada
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(Nguồn https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-
12072012104003.html) 
 
d. Những con số được cho biết từ số báo Xuân Quí Tỵ (2013) của liên hội: 
 
- Dạ tiệc gây quỹ Montreal 07-04-2012: $20,000 
- Dạ tiệc gây quỹ tại Sherbrooke 02-06-2012: Bà Monique $2000, Ông Pierre $500, 
Đoàn trống Lạc Việt $500 
- Tiệc gây quỹ ở Calgary 11 tháng 8 2012: Không ghi số thu. 
- Vancover 6 tháng 10 2012: $35,000.00 
- Ottawa 10 tháng 11 2012: Không ghi số thu 
- San Diego CA 16 tháng 11 2012: Không ghi số thu 
- Falls Church: VA 2 tháng 12 2012: Không ghi số thu 
- Kitchener: 8 tháng 12 - $29,145. 
- Nhóm Di Sản Thế Hế ra chỉ tiêu quyên $100,000 từ 12-12-2012 đến 12-05-2013. 
Hai buổi gây quỹ lớn vào 2 ngày 11-05-2013 và 12-05-2013. 
 
- Dự trù đặt viên đá đầu tiên xây dựng VBTTN cuối 2013. 
 
Tóm lại: Thông tin ở đây cho thấy năm 2012 liên hội gây quỹ 8 lần + số tiền mà Nhóm 
Di Sản Thế Hệ đóng góp. 
 
e. Những con số được cho biết trong lần phỏng vấn với Cát Linh đài RFA ngày 19 
tháng 6, 2015: 
 
- Tài chính: Trả miếng đất $600,000 + ngân quỹ $275,000 + tiến hứa đóng góp = Gây 
quỹ trên $1,000.000. Chi phí dự án hiện tại là 5 triệu và đường còn dài lắm 
 
- Thay đổi kiến trúc: Tầng 2 triển lãm, tầng 3 làm hội trường. 
 
- Về pháp lý thì dù dự án khởi xướng do Liên hội nhưng Trung Tâm Người Việt Canada 
chịu trách nhiệm cho dự án 
 
- Lúc đầu dự tính hoàn thành 2015. Nay ước tính là 2017 Kỷ niệm 150 Canada. 
 
Chú ý là kinh phí dự án ở đây đã tăng từ 4.3 triệu lên đến 5 triệu và ... "đường còn 
dài lắm". 
 
(Nguồn https://www.datviet.com/du-an-vien-bao-tang-thuyen-nhan/) 
 
f. "Những điều bất ổn" đối với những con số tài chính liên hệ đến dự án VBTTN 
từ những thông tin kể trên: 
 
- Lúc khởi xướng, xây: 1 triệu, con số này ông TS lấy ở đâu ra, dựa trên tính toán chi 
tiết hay tham khảo từ đâu để cho ra con số này? Bảng dưới đây cho thấy giá trung bình 
nhà bán ở Ottawa từ 2005 đến 2018: 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-boa-pp-muse-12072012104003.html
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(Nguồn https://www.agentinottawa.com/stats/) 
 
Như vậy giá xây VBTTN là 1 triệu có xác đáng không? VBTTN theo thông tin sẽ là ngôi 
nhà 3 tầng: tầng trệt dùng cho các cơ sở thương mại mướn lấy tiền vận hành VBTTN, 
tầng 2 gồm các phòng làm việc và hội trường có sức chứa 200 người, tầng dùng hoàn 
toàn cho triển lãm (3 phòng).  
 
- Tiền trang bị $450,000 từ tính toán nào ra? Trang bị cho phòng nào: hội trường, các 
phòng triển lãm v.v? Tiền này có tính đến tiền phải trả cho những nghệ nhân thiết kế và 
bày trí kỷ vật, tài liệu thuyền nhân triển lãm trong viện bảo tàng sao cho có tác dụng 
mạnh nhất ? Hay là ông TS nghĩ rằng chỉ trưng bày trong tủ kính y hì kỷ vật là được rồi. 
Hay là ông TS dựa vào thiện nguyện khoản chi phí này? Cái gì được dùng để trang bị? 
Ở thời đại thông tin, chắc ông TS không có ý định xây viện bảo tàng và mọi việc hành 
chính đều dùng tay ghi chép hết chứ? Bằng không thì khoảng chi phí cho cấu trúc IT (IT 
infrastructure) của VBTTN phải được kể đến v.v. 
 
- Tiền đất thật sự phải trả là $600,000, tức đã tính hụt hết $50,000, bằng vào số tiền 
gây quỹ được của năm 2006 (khởi xướng tháng 12, 2005 cho đến ngày 10 tháng 1, 
2017, thông tin số tiền gây quỹ tính đến thời điểm đó được lấy từ đây) 
 

 

- Kinh phí dự án tăng từ 2 triệu đến 4 triệu 3 rồi 5 triệu và ... đường còn dài lắm. Ông 
TS dựa trên tính toán gì để đưa ra những con số về kinh phí cho dự án thay đổi như 
vậy? Những tính toán càng chi tiết thì phỏng chừng của ông TS càng gần với kinh phí 
thực sự (ví dụ là VBTTN quyên đủ tiền để xúc tiến việc xây dựng). Ông TS kinh tế, 
không lý nào khi dự trù kinh phí dự án kéo dài nhiều năm của mình, lại không suy nghĩ 

https://www.agentinottawa.com/stats/


và dự trù đến sự việc là đồng tiền bị mất giá theo thời gian? Nếu có thì ông TS có 
phương án nào để triệt tiêu ảnh hưởng của sự kiện này để đảm bảo dự án cũa mình 
tiến triển theo đúng thời gian và tài chính đã dự trù?  
 
- Ông TS có hồ sơ lưu về báo cáo chi tiết tài chính liên hệ đến dự án cho mỗi cuối năm 
từ 2006 đến cuối năm 2018 không? (mỗi năm gây quỹ ở những nơi nào, mỗi nơi gây 
quỹ được bao nhiêu, tên họ đồng hương đóng góp trong những buổi gây quỹ, hồ sơ ghi 
lại tên họ, địa chỉ liên lạc, số tiền, kỷ vật, tài liệu liên hệ đến thuyền nhân mà đồng 
hương đóng góp riêng lẽ bằng cách gởi chi phiếu, kỷ vật, tài liệu thẳng đến trụ sở 
LHNVC  v.v.  
 
- Ông TS nói là từ 2006-2009 không làm được gì nhiều vì chưa có địa điểm nên khó 
gây quỹ. Vậy thì khó là khó làm sao, tình hình gây quỹ tổng kết cho mỗi năm 2006, 
2007, 2008 là bao nhiêu? Tồng kết quỹ VBTTN mỗi cuối năm là bao nhiêu? Theo thông 
tin ở phần a. thì ông TS nói tiếp tục gây quỹ 2009, vẽ họa đồ xây cất 2009-2010 và 
khánh thành 2010. Nếu vậy thì tài chính liên hệ đến dự án cuối 2008 sẽ khả quan lắm 
nên ông tin là gây quỹ thêm năm 2009 sẽ giúp mình có đủ tiền để khởi công xây và 
khánh thành VBTTN. Như vậy tại sao lúc phỏng vấn với Cát Linh thì ông lại nói là 
không làm được gì nhiều từ 2006-2009 vì chưa có đất, khó gây quỹ. Vậy đó, ở hai 
trường hợp tài chính cuối 2008 khả quan hay không khả quan thì ông TS cũng đã 
không đưa thông tin chính xác đến đồng hương! 
 
- "Những người khởi xướng dự án cho biết họ sẽ bắt đầu chiến dịch quyên góp vào đầu 
năm 2006. Tuy nhiên,, đã có người mới nghe tin  đã gửi ngân phiếu đến cho ban tổ 
chức" (trích từ http://searchvn.net/NguoiVietKhapNoi/06-01-07-baotangvien.html). Ông 
TS có sổ sách ghi lại phần tài chính, có thể là kỷ vật, tài liệu v.v. của số người ủng hộ 
dự án bằng cách gởi thẳng góp của mình đến ban tổ chức? Số người hứa ủng hộ mỗi 
tháng số tiến nhất định trong 5 năm, chi tiết và đầy đủ?  
 
- Theo thông tin từ Báo Xuân của Liên Hội cho năm Quí Tỵ (2013) thì liên hội gây quỹ 8 
nơi trong năm 2012 rất thành công. Nếu tính trung bình mỗi năm gây quỹ được $25,000 
thì $25,000 x 8 = $200,000. Cộng với $100,000 chỉ tiêu của nhóm Di Sản Thế Hệ hứa 
gây quỹ (không biết bao nhiêu).Cộng với bao nhiêu đóng góp bằng những hình thức 
khác như đã kể ... Thì chỉ năm 2012 số tiền gây quỹ cũng đã trên $200,000 là giá chót. 
Nhưng báo cáo tài chính của TTNVC tài khóa 2012-2013 thì như sau: 
 

http://searchvn.net/NguoiVietKhapNoi/06-01-07-baotangvien.html


 

(Nguồn https://vietnamesecanadiancentre.ca/wp-content/uploads/VCC-Auditors-Report-
FY-2012-2013.pdf) 
 
Báo cáo tài chính kiểu này rất chung chung, không có ghi lại chi tiết từng khoản chi này 
nọ trong năm mà nhiều đồng hương khi đặt vấn đề yêu cấu ông TS hãy giải đáp những 
nghi vấn về tài chính của dự án, đã mong rằng ông TS có thể trình ra hồ sơ lưu trử ghi 
chi tiết khoản chi thu từng mục để cho ra con số liên hệ được ghi trong bản cáo của 
TTNVC như kiểu báo cáo này. Ví dụ từ đâu ra con số Term deposits $100,000? Nếu 
cộng lại hết 8 lần gây quỹ trong năm ,2012 như đã kể trên thì số tiền thu được, giá chót 
cũng là $200,000? Tại sao có sự sai biệt lớn và lạ lùng như vậy? Nếu ông TS không 
đồng ý với nhận xét này thì phiền ông hãy trưng ra số tiền thu được sau mỗi lần gây 
quỹ như đã kể, với các chi tiết như: 
 
(i) Tổng số thu (chi tiết càng tốt) 
(ii) Tổng số chi (chi cái gì, bao nhiêu, từng mục) 
(iii) Tổng số bỏ vào quỹ VBTTN 
 
- Cũng vậy, với tài chính cho VBTTN tài khóa 2015-2016 như sau: 

 

https://vietnamesecanadiancentre.ca/wp-content/uploads/VCC-Auditors-Report-FY-2012-2013.pdf
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thì tài chính này không mấy gi khá hơn so với tài khóa 2014-2015, vậy mà ông TS 
không ngần ngại nói với phóng viên Cát Linh là hy vọng sẽ khánh thành VBTTN vào 
2017 cho kịp đón 150 năm ngày sinh của Canada. Ông TS thiệt tình biết nói chơi hay 
ông là người lạc quan quá đổi. 
 
- Dưới đây là một phần của báo cáo tài chính của TTNVC tài khóa 2009-2010 (fiscal 
year 2009-2010): 
 

 
Coi tiếp xuống một chút thì chúng ta bắt gặp thông tin liên hệ tới tài chính của dự án 
VBTTN: 
 

 
 



Vậy thì từ bao giờ tài chính thu được từ dự án VBTTN được kể là bỏ chung trong ngân 
sách của TTNVC? Có phải là từ lúc khởi sự dự án hay chỉ mới bắt đầu khoảng thời 
gian sau này? Đến tài khóa 2009-2010 mà báo cáo tài chính của TTNVC về phần tài 
chính của dự án VBTTN theo kiểu trên này thì một người bình thường như tôi phải kêu 
trời vì cách làm việc của ông TS và ban đại diện của TTNVC. 
 
- Mà chủ tịch của TTNVC có chữ ký trong 9 bản báo cáo tài chính như trong hình 
dưới đây lại là ông Lê Quãng Trị, là anh của ông TS (Ông Trị vừa mất không lâu, 
tôi xin thành kính cúi đầu tạ lỗi trước vong linh ông và người thân của ông khi tôi 
ở điều kiện chẳng đặng đừng đề cập đến ông trong phần trình bày của mình). Vậy 
thì khi ông TS hô hào gây quỹ thông qua dự án VBTTN, và tiền quỹ quyên góp 
được bỏ vào TTNVC với báo cáo tài chính như đã trình bày, coi bộ sẽ khiến nhiều 
người phải tròn xoe mắt không biết hiểu sao cho đúng. Nếu ông TS không đưa ra 
được từ hồ sơ lưu trử về chi tiết chi thu rõ ràng, minh bạch hóa tài chính liên hệ 
đến VBTTN thì sẽ khó tránh dị nghị của đồng hương về việc lạ lẫm ở đây.  

 

 
(Nguồn https://vietnamesecanadiancentre.ca/vie%CC%A3n-ba%CC%89o-tang-thuyen-
nhan/tuong-trinh-tai-chanh-same-as-for-vcc/) 
 
4. Những nghi vấn về dự án VBTTN – 27 câu hỏi của ông Trần văn Nhã, chủ tịch 
cộng đồng người Việt Sherbrooke, gởi ông TS (tháng 4, 2018), chưa có câu trả 
lời. 
 
Ông Trần văn Nhã, chủ tịch cộng đồng người Việt ở Sherbrooke, đã thay mặt đồng 
hương quan tâm đến dự án, gom góp những thắc mắc của họ thành 27 câu hỏi lấy tên 
"Những nghi vấn về dự án VBTTN" post bởi ông Lê Phan ở trang Web của cộng đồng 
người Việt Ottawa (http://www.vccottawa.com/community-
news/nhungnghivanveduanvienbaotangthuyennhanvietnam) ngày 7 tháng 9, 2018. Hai 
mươi bảy (27) câu hỏi đó bao gồm nghi vấn ở nhiều lãnh vực khác nhau chung quanh 
dự án VBTTN như:  
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- Nhân sự 
 
- Vấn để pháp lý chung quanh việc LHNVC khởi xướng dự án, gây quỹ nhưng tiền bạc, 
tặng phẩm quyên được đều chuyển qua TTNVC. Thêm nữa, đồng hương ủng hộ dự án 
vì nó được khởi xướng bởi LHNVC. Nếu dự án được khởi xướng bởi TTNVC thì chưa 
hẳn đã có sự ủng hộ lớn lao của đồng hương. Không rõ ông TS có cho đồng hương 
biết về điều này khi khởi xướng dự án hay ông đợi đến lúc những nghi vấn liên hệ đến 
tài chính, chi thu của dự án đặt ra thì mới giải thich với mọi người cớ sự trớ trêu giữa 
LHNVC và TTNVC? Tôi tin rằng có không ít đồng hương đóng góp cho VBTTN đã bật 
ngữa khi biết đến điều này. 
 
- Tính cách pháp lý của căn nhà liên hội ở Rochester chuyển nhượng cho TTNVC, bán 
được $400,000 nhưng chỉ trả được tiền mua khu đất cho VBTTN là $276,000 (Câu hỏi 
18) 
 

 
 
- Thái độ không hợp tác của ông TS với liên hội để giải quyết những bất đồng, bế tắc 
của dự án trong tinh thần tôn trọng tiền bạc của đồng hương khắp nơi ủng hộ dự án lúc 
ban đầu. Vì sao..? 
 
5. Thay lời kết:  
 
Với viêc ông TS khởi xướng tiếp tục dự án xây dựng VBTTN mượn danh nghĩa của 
TTNVC (thay vì LHNVC như trước đây) hồi cuối tháng 12, 2018 và ông tuyên bố là 
"sửa soạn cho việc xây cất (VBTTN) trong 3 năm tới" thì qua cảm nhận và suy nghĩ 
như đã trình bày ở trên, cùng với 27 câu hỏi trong “Những nghi vấn về dự án VBTTN” 
gởi ông TS vẫn chưa được trả lời thì … thiệt tình, tôi không biết mình phải nghĩ sao cho 
đúng. Nhưng chắc rằng tôi sẽ khó lòng tin điều ông TS nói nữa, liên hệ với dự án 
VBTTN Ottawa. Cho đến khi nào ông TS có thể đưa ra những bằng chứng cụ thể phản 
biện những điều tôi cảm nhận về ông qua dự án này:  làm việc không có kế hoạch thi 
hành cụ thể chi tiết, tuyên bố không căn cứ, tài chính không minh bạch, không biết rút 
kinh nghiệm để sửa sai v.v. Một người quản lý dự án giỏi là người hoàn thành dự án 
đúng thời gian dự liệu và trong khoảng tài chính đã hoạch định. Nhưng ông TS thì đã 
không hoàn thành dự án mà thời gian trù liệu và tài chính hoạch định đều đã mấy lần 
trật lất. Đành xin lỗi đã không thể tin ông vậy, thưa ông TS. 
 
Phước Nguyên 
Cựu thuyền nhân Bidong 
Cư dân lâu năm ở Ottawa 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Phụ chú: 
 
1. Các viện bảo tàng ở Ottawa:  
 
a. Ottawa có 7 viện bảo tàng quốc gia ( National Museum) sau đây: 

 
- National Gallery of Canada (The Arts Gallery) - Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật 
380 Sussex Dr, Ottawa, Ontario K1N 9N4, Canada 
- Canadian Museum of History (Museum of the Civilizations), included Canadian 
Children’s Museum - Viện Bảo Tàng về Lịch sử (trước đó tên gọi là Viện Bảo Tàng về 
văn minh) 
100 Laurier Street, Gatineau, Quebec J8X 4H2, Canada 
- Canada Science and Technology Museum - Viện Bảo Tàng Khoa học và Kỹ thuật 
1867 St. Laurent Blvd, Ottawa, Ontario K1G 5A3, Canada 
- Canada Aviation and Space Museum - Viện Bảo Tàng về hàng không và không gian 
Canada 
11 Aviation Parkway, Ottawa, Ontario K1K 2X5, Canada  
- Canada Agriculture and Food Museum - Viện Bảo Tàng về Nông Nghiệp và Thực 
phẩm Canada 
861 Prince of Wales Drive, Ottawa, Ontario, Canada 
- Canadian Museum of Nature - Viện Bảo Tàng Tự Nhiên 
240 McLeod St, Ottawa, Ontario K2P 2R1, Canada 
- Canadian War Museum - Viện Bảo Tàng Chiến Tranh 
1 Vimy Place, Ottawa, Ontario K1A 0M8, Canada 
 
(Nguồn https://www.ottawatourism.ca/ottawa-insider/ottawas-seven-national-museums/) 
 
Đây là 7 viện bảo tàng ở cấp quốc gia, có kinh phí xây dựng lớn và hoạt động được tài 
trợ bởi chính quyền liên bang. Giá vé vào cửa ở mỗi viện bảo tàng khoảng chừng trên 
dưới $20 gia kim. Mỗi năm vào dịp lễ quốc kháng 1 tháng 7 thì các viện bảo tàng đều 
cho vào miễn phí.Đây chính là dịp mà nhiều người dân địa phương đưa gia đình họ 
tham quan viện bảo tàng (như một cách tham gia vào dòng người đón chào quốc 
khánh).Ngày hôm đó giỏi lắm là bạn đi được 2 viện bảo tàng (điều này nói lên tầm vóc 
của các viện bảo tàng quốc gia). 
 
b. Triển lãm đặc biệt: Các viện bảo tàng quốc gia này thường được các tổ chức văn 
hóa thế giới kết hợp với đối tác địa phương, tổ chức những chương trình triển lãm đặc 
biệt rất ấn tượng trong thời gian ấn định. 
 

https://www.ottawatourism.ca/ottawa-insider/ottawas-seven-national-museums/


c. Bên cạnh 7 viện bảo tàng quốc gia đã kể trên, Ottawa còn có những viện bảo tàng 
nhỏ hơn dành cho du khách và cả dân địa phương: 
 
- Diefenbunker: Canada's Cold War Museum 
3929 Carp Rd, Carp, Ottawa, Ontario K0A 1L0, Canada 
 
- Bank of Canada Museum 
30 Bank Street | At the corner of Bank and Wellington streets, Ottawa, Ontario K1A 
0G9, Canada 
 
- Bytown Museum 
1 Canal Lane | Ottawa Locks, Ottawa, Ontario K1P 1L1, Canada 
- Laurier House National Historic Site 
335 Laurier Ave E, Ottawa, Ontario K1N 6R4, Canada 
- Cumberland Heritage Village Museum 
2940 Old Montreal Rd, Cumberland, Ottawa, Ontario K4C 1G3, Canada 
- Billings Estate National Historic Site 
2100 Cabot St, Ottawa, Ontario K1H 6K1, Canada 
- Flo Glassblowing 
957C Gladstone Ave, Ottawa, Ontario K1Y 3E5, Canada 
- The Snow Goose 
83 Sparks St, Ottawa, Ontario K1P 5A5, Canada 
- Ottawa Insectarium 
71 Sparks St, Ottawa, Ontario K1P 5A5, Canada 
- Cube Gallery 
1285 Wellington St W, Ottawa, Ontario K1Y 3A8, Canada 
- Orange Art Gallery 
290 City Centre Ave., Ottawa, Ontario K1Y 7R7, Canada 
- Applecrate Galleries 
5530 Manotick Main Street, Ottawa, Ontario K4M 1A2, Canada 
- Mercury Lounge 
56 By Ward Market Sq, Ottawa, Ontario K1N 7A2, Canada 
- The Astrolabe Gallery 
71 Sparks St, Ottawa, Ontario K1P 5A5, Canada 
- Alpha Art Gallery 
531 Sussex Dr, Ottawa, Ontario K1N 6Z6, Canada 
- Carleton University Art Gallery 
1125 Colonel By Dr, Ottawa, Ontario K1S 5B6, Canada 
- Museum of Classical Antiquities  (Ottawa University) 
70 Laurier Ave E, Ottawa, Ontario K1N 6N6, Canada 
- Goulbourn Museum 
2064 Huntley Rd, Stittsville, Ottawa, Ontario K2S 1B8, Canada 
- Wall Space Gallery 
358 Richmond Rd | Between Churchill and Roosevelt, Ottawa, Ontario K2A 0E8, 
Canada 
- Nepean Museum 



16 Rowley Ave, Ottawa, Ontario K2G 1L9, Canada 
- Ingenium 
1867 St Laurent Blvd, Ottawa, Ontario K1G 5A3, Canada 
 
2. Thông tin liên hệ đến tài chính của các viện bảo tàng ở Ottawa:  
 
Bài viết trên báo địa phương Ottawa đăng ngày 15 tháng 2, 2016 cho biết là các viện 
bảo tàng Canada mỗi năm bị thiếu hụt ngân quỹ khoảng 78 triệu. Các viên chức của 
viện cho biết "việc thiếu hụt ngân quỹ sẽ có nguy hại đến việc bảo quản đúng mức tài 
sản của viện bảo tàng và dẫn đến việc phân phối chương trình kém hiệu lực và hiệu 
quả, thúc đẩy nhanh sự xuống cấp của các cổ vật và tài sản, và trong vài trường hợp 
gây rủi ro về sức khỏe và an toàn".  
Họ chỉ ra rằng các viện bảo tàng quốc gia đối mặt với chi phí gia tăng trong việc vận 
hành, bảo quản và sửa chữa 29 tòa nhà của họ. Những chi phí này vượt xa kinh phí tài 
trợ, làm xói mòn ngân sách của chương trình và nguy hại đến tài chính bền vững của 
họ". 
 
(Nguồn https://ottawasun.com/2016/02/15/canadas-museums-underfunded-about-78m-
a-year/wcm/f9f5e9d2-e3f1-411e-806f-97ecc1385fad) 
 
Tóm lại, như đã thấy, viện bảo tàng ở Ottawa luôn trong tình trạng thiếu hụt ngân sách 
tài trợ, từ viện bảo tàng quốc gia đến việc bảo tàng địa phương. Vì các chương trình 
hoạt động của viện bảo tàng, dù ban quản lý đã cố gắng vận dụng sáng kiến tối đa, vẫn 
rất chật vật để thu đủ ngân sách để tự túc được. Vậy đó, ví dụ VBTTN đã được xây 
dựng thì lấy đâu ra ngân quĩ để duy trì sự vận hành, bảo quản và sữa chữa trong 
tương lai?Việc cho mướn tầng 1 và hội trường ở tầng 3 có tạo đủ kinh phí chi tiêu cho 
những điều đã nói đến mà không cần vận động gây quỹ trong cộng đồng nữa?  
 
3. Một ví dụ về đề xuất nhân sự và tài chính cần thiết để vận hành viện bảo tàng 
cộng đồng (bảo tàng nhỏ) ở Ottawa:  
 
(Nguồn a.    http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/b-chvmb/2002/10-
28/barebones_museum_budget.htm) - Tài liệu ở link này đề ngày 28 tháng 10, 2002. 
Những con số phí tổn ở đây tương ứng với thời điểm đó. Điều muốn nói là trong chương 
trình thực hiện của ông TS, chỉ đạo "tìm nhân sự" của ông có bao gồm cả những người 
sẽ vận hành VBTTN sau khi nó được khánh thành? Nếu không thì vì sao mà ông dám 
tuyên bố là sẽ khánh thành vào 2010, 2015 rồi 2017? Nếu có thì đề xuất của ông với 
những con số nào, ủy ban xây dựng dự án có tán đồng và duyệt qua? 
 
++ Staffing (Salaries and benefits): $115,000.00 
(Full-time Director/Curator, full-time Education Officer and a part-time admin. clerk) 
 ++ Collections Management: $10,000.00 
(Conservation materials, restoration/conservation contracts, appraisals, storage 
supplies) 
 ++ Public Programmes: $8,000.00 

https://ottawasun.com/2016/02/15/canadas-museums-underfunded-about-78m-a-year/wcm/f9f5e9d2-e3f1-411e-806f-97ecc1385fad)
https://ottawasun.com/2016/02/15/canadas-museums-underfunded-about-78m-a-year/wcm/f9f5e9d2-e3f1-411e-806f-97ecc1385fad)
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/b-chvmb/2002/10-28/barebones_museum_budget.htm)
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/b-chvmb/2002/10-28/barebones_museum_budget.htm)


(Materials and supplies, teaching aids, honorariums for speakers/performers, volunteer 
recognition) 
 ++ Exhibits: $10,000.00 
(Materials and supplies, design and building: enough for 2 exhibits a year) 
 ++ Marketing/Promotions: $5,500.00 
(advertising, posters, brochures, tourism initiatives) 
 ++ Administration Expenses: $5,000.00 
(telephone, postage, car mileage, computer software, photocopier maintenance, 
security systems, office furniture, etc.) 
++ Minor Capital: $5,000.00 
(Computer, printer, photocopier, scanner, display cases, climate control devices) 
  
Total annual operating budget: $158,500.00 
 
4. Ban Chấp hành của Dự Án Xây Dựng VBTTN/VN (Ban Đặc Nhiệm Dự án xây 
dựng VBTTN / Ủy ban xây dựng VBTTN): 
 
- Bà Lâm Tuyết, Đồng Chủ tịch; Chuyên gia Thông Tin và Quản Trị Thư Viện Y Khoa 
của Đại Học Calgary, Huy chương Kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ Hoàng Anh Elizabeth 
đệ II vào tháng 7.2012 và Huy chương People First Award 
- Ông Lê Duy Cấn, Đồng Chủ tịch, Tiến sĩ Kinh Tế Đại Học Toronto 
- Ông Hoàng Đình Trí, Phó Tổng Thư Ký của LHNV Canada, Nha sĩ Đại Học Nha Khoa 
Saigon và Nha sĩ Quốc Gia Canada, Huy chương 60 năm trị vì của Nữ Hoàng Anh 
Elizabeth vào tháng 11.2012 
- Ông Nguyễn Minh Hải, Giám Đốc Nha Kinh Tế Nông Nghiệp Bộ Canh Nông VNCH, 
Huy chương Kỷ niệm 100 năm của Alberta vào năm 2005 
- Bà Nguyễn Đặng Mỹ, tốt nghiệp Đại học Concordia; Canada 
- Ông Lê Thủy, Cố vấn cho Dự Án, Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Đại học Mcontréal 
- Bà Huỳnh Dậu Thủy, Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Cao học Kế Toán Đại Học 
Quebec Montréal 
- Cô Võ Như Ngọc, Cử nhân Nhân Văn Đại Học Montéal. 
 
(Nguồn http://danviet.de/v2/?mid=1&bai=3707&man=0&sE=&sF=1&gA=2&gb=4&g1=0
&g2=0&g3=0&g4=0&g5=0&ba=2&b1=0&b2=7&b3=0&ca=1&c1=0&da=1&d1=0&xx=0&b
g=0) 
 
Ban chấp hành / Ban đặc nhiệm này bị ông TS giải tán theo như câu hỏi 7 trong 
"Những nghi vấn về dự án VBTTN do ông Trần văn Nhã, chủ tịch cộng đồng người Việt 
Sherbrooke, đã gom góp thắc mắc của đồng bào muốn hỏi ông TS. 

http://danviet.de/v2/?mid=1&bai=3707&man=0&sE=&sF=1&gA=2&gb=4&g1=0&g2=0&g3=0&g4=0&g5=0&ba=2&b1=0&b2=7&b3=0&ca=1&c1=0&da=1&d1=0&xx=0&bg=0
http://danviet.de/v2/?mid=1&bai=3707&man=0&sE=&sF=1&gA=2&gb=4&g1=0&g2=0&g3=0&g4=0&g5=0&ba=2&b1=0&b2=7&b3=0&ca=1&c1=0&da=1&d1=0&xx=0&bg=0
http://danviet.de/v2/?mid=1&bai=3707&man=0&sE=&sF=1&gA=2&gb=4&g1=0&g2=0&g3=0&g4=0&g5=0&ba=2&b1=0&b2=7&b3=0&ca=1&c1=0&da=1&d1=0&xx=0&bg=0


 

(Nguồn http://www.vccottawa.com/community-
news/nhungnghivanveduanvienbaotangthuyennhanvietnam) 

http://www.vccottawa.com/community-news/nhungnghivanveduanvienbaotangthuyennhanvietnam
http://www.vccottawa.com/community-news/nhungnghivanveduanvienbaotangthuyennhanvietnam

