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Thông cáo về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân
Trung Tâm Người Việt Canada trân trọng thông báo về diễn biến và việc quản trị tài chánh của
Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) như sau.
1/ Diễn Biến
Sau khi vấn để quản trị Trung Tâm được trở lại bình thường với án lệnh của Toà Thương Thẩm
British Columbia (Supreme Court of British Columbia) do Chánh Án W. Paul Riley ký ngày
15-2-2019, Trung Tâm đã bắt đầu thâu thập các tài liệu để trưng bày tại VBTTN như đã dự định
trước đây, dựa theo một chương trình đã được Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm chấp thuận
(Phụ Đính #1).
Việc thực hiện chương trình này được đẩy mạnh trong dịp hè 2021.
Với sự tài trợ của Chính Phủ Canada trong chương trình Canada Summer Jobs Program (CSJ),
Trung Tâm được Cô Phạm Hoài Thu (Jessica Pham), một sinh viên ngành Sociocultural
Anthropology (minoring in Asian Canadian Studies & Diapora and Transnational Studies) của
Đại Học Toronto làm việc 8 tuần lễ trong tháng 6 và tháng 7, 2021 để thâu thập các tài liệu về
cuộc vượt biên tìm tự do của người Việt tị nạn sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm Việt Nam Cộng
Hoà năm 1975. Các tài liệu do Cô Hoài Thu thâu thập được sẽ được tàng trữ trong văn khố của
VBTTN.
Trong mùa thu năm nay (2021), Trung Tâm sẽ đẩy mạnh việc thâu thập các tài liệu bằng cách
kêu gọi các hội đoàn, các thân hữu, và các hỗ trợ viên trên toàn thế giới gửi các tài liệu, các kỷ
vật tị nạn cho Trung Tâm để lưu giữ và trưng bầy tại VBTTN sau này.
2/ Quản Trị Tài Chánh
Sau khi các trương mục ngân hàng của Trung Tâm, kể cả các trương mục của Dự Án VBTTN,
được Ngân Hàng TD Canada Trust giải toả ngày 10-4-2019, trước khi gây quỹ trở lại cho
VBTTN, Trung Tâm đã khởi sự việc soạn thảo một báo cáo chi tiết về tài chánh từ khi có các
1

sinh hoạt gây quỹ cho VBTTN năm 2007 cho tới nay, một phần để giải đáp các thắc mắc liên
quan tới vấn đề này, một phần để rút tỉa kinh nghiệm, giúp việc quản trị tài chánh được hoàn hảo
hơn.
Dưới đây là 2 công tác Trung Tâm đã và đang thực hiện.
a/ Giải đáp các thắc mắc
Sau khi Ô. Lê Duy Cấn, Trưởng Dự Án VBTTN, bị tai biến mạch mạch máu não phải nằm bệnh
việc tại Ottawa 5 tuần lễ vào tháng 3 - tháng 4, 2014, có một âm trong cộng đồng nhằm;
(i)
(ii)
(iii)

Loại ông ra khỏi dự án này; hoặc
Bỏ hoàn toàn dự án VBTTN; hoặc
Di chuyển VBTTN tới một thành phố khác
v.v.

Với sự kiên trì của các hỗ trợ viên và sự sáng suốt của Toà Thượng Thẩm British Columbia, tất cả
các âm mưu này đều thất bại. Tuy nhiên, các hành động phá hoại đã làm cho dự án bị đình trệ và
gây nhiều khó khăn cho việc gây quỹ với những tin đồn độc ác, vô căn cứ, vô trách nhiệm. Trong
số các tin đồn này, có 3 tin đồn chính đã được Trung Tâm giải đáp như sau.
(i)

Tin đồn 1: Trung tâm phát mại trụ sở cũ tọạ lạc tại 249 Rochester St. Ottawa, được
$400,000 tại sao Trung Tâm chỉ nhận được trên $300,000 để trả cho miếng đất Trung
Tâm, mua (với giá $600,000) để xây VBTTN?
Tin đồn này được phổ biến tại buổi họp của Liên Hội Người Việt Canada ngày
10-11 tháng 9, 2016 tại Montréal. Rất tiếc người nêu nghi vấn đã không kiểm chứng
trước với Trung Tâm trước khi phát biểu tại buổi họp. Chỉ cần một câu hỏi qua điện
thoại cũng giải đáp ngay được thắc mắc nói trên: Trong thời điểm Trung Tâm phát mại
căn nhà 249 Rochester St. Trung Tâm có một « business line of credit » $74,425.30 với
TD Canada Trust (cần cho Trung Tâm tiếp tục điều hành sau khi phải đóng cửa các
phòng cho thuê trên tầng 2 để sửa nhà) và phải thanh toán số tiền này sau khi bán được
căn nhà nói trên. Các tài liệu liên quan tới việc thanh toán số tiền bán nhà (Phụ Đính
#2) đã được gửi tới các thành viên của Trung Tâm và được Ô. Hà Tuấn Chương, CA,
một thiện nguyện viên, và cũng là cựu Thủ Quỹ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
Vùng Montréal (CĐNVQG Montréal), nhiệm kỳ 2011-2015, và cựu Ủy Viên Tài
Chánh của Ban Giám Sát của Cộng Đồng, nhiệm kỳ 2015-2019, duyệt xét.

(ii)

Tin đồn 2: Nha Sĩ Glenn Hoa tại Montréal giúp Trung Tâm gây quỹ cho VBTTN năm
2013 được $50,000, tại sao chỉ có $20,000 được cho vào quỹ (deposited) của VBTTN?

Tin đồn này được phổ biến tại Montréal, trong một chuyến xe bus do CĐNVQG Montréal tổ
chức cho đồng bào đi Toronto tham dự Hội Chợ Tết.
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Một lần nữa, rất tiếc người loan tin này đã không kiểm chứng với Trung Tâm trước khi phổ biến.
Sự thực rất giản dị: Đúng, năm 2013 Nha Sĩ Glenn Hoa có giúp Trung Tâm gây quỹ cho VBTTN
được được $50,000 nhưng trong đó có $30,000 do quý vị mạnh thường quân đóng góp bằng
ngân phiếu (cheques) nhưng các ngân phiếu này đã quá hạn 6 tháng nên Nha Sĩ Glenn Hoa
không lấy tiền được. Trong một lá thư đề ngày 23-11-2018, Nha Sĩ Glenn Hoa đã xác nhận với
Ô. Lê Duy Cấn như sau : « …I believe that you are right about the approximation of 20K of
received money and the approximation of 30K of non-received expired checks » (chữ in đậm của
Nha Sĩ Glenn Hoa).
(iii)

Tin đồn 3: Ông Lê Duy Cấn trả cho con trai (kiến trúc sư thiện nguyện) $20,000 để vẽ
đồ án sơ khởi cho VTTTN

Tin đồn này cũng phát xuất từ Montréal, do một thân hữu Montréal cho Ô. Lê Duy Cấn biết
trong một buổi họp về nhân quyền tại Ottawa năm 2017. Đây là một sự bịa đặt có ác ý, hoàn
toàn vô căn cứ: kiến trúc sư thiện nguyện này chưa bao giờ nhận thù lao của Trung Tâm.
b/ Tường trình về tài chánh của VBTTN
Để thực hiện công tác trên đây, Trung Tâm đã thành lập một tiểu ban làm việc từ tháng 3, 2021
để trả lời các câu hỏi liên quan tới tài chánh của dự án. Trong dịp hè vừa qua, tiểu ban này được
Cô Nguyễn Trúc Vi (Cassandra Nguyễn), sinh viên ngành thương mại (Bachelor of Commerce
with specialization in MISA/BTM) tại Đại Học Carleton, trợ giúp. Bản tường trình của tiểu ban
sẽ được phổ biến vào mùa thu 2021.
Các tin đồn nói trên -- tất cả phát nguồn tại Montréal -- có thể đã được vô hiệu hoá ngay nếu ông
Lê Duy Cấn có dịp trình bầy với cộng đồng tại thành phố này trong mấy năm vừa qua. Năm
2014, ông có dịp nói chuyện về Dự Án VBTTN tại Ottawa, Vancouver, Toronto, và Edmonton,
và tại Ottawa năm 2018. Tuy ông có yêu cần Ban Chấp Hành CĐNVQG Montréal cho ông có
dịp nói chuyện với đồng bào tại địa phương 2 lần, vào năm 2014 và 2016, nhưng cả 2 lần đều bị
từ chối. Cho đến ngày hôm nay ông vẫn chưa hiểu được lý do của sự từ chối này. Chỉ có người
chịu trách nhiệm cho Ban Chấp Hành CĐNVQG Montréal trong thời gian nói trên mới có thể trả
lời được.
Kết Luận
Dự Án VBTTN được khởi xướng năm 2005, mua được đất năm 2009, nhưng bị đình trệ ít nhất 6
năm, kể từ cuối năm 2013, khi có âm mưu loại bỏ ông Lê Duy Cấn trong chức vụ Trưởng Dự
Án, cho tới năm 2019, khi Toà Thượng Thẩm British Columbia xác nhận tính cách hợp pháp của
Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm với ông trong chức vụ Chủ Tịch.
Các tin đồn có ác ý, vô bằng cớ, vô trách nhiệm đã làm giảm sút phần nào niềm tin của đồng bào
vào việc quản trị tài chánh của dự án, gây khó khăn cho việc gây quỹ và do đó cũng làm cho dự
án này bị đình trê.
Nếu không có những cản trở nói trên, có thể dự án này đã được hoàn thành từ mấy năm qua.
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Tuy không thể « vặn lại đồng hồ », chúng ta cần ôn lại những chuyện cũ để rút tỉa kinh nghiêm
cho quãng đường sắp tới. Với sự ủng hộ nhiệt thành của đồng bào khắp nơi và lòng kiên trì của
các thiện nguyện viên, Trung Tâm Người Việt Canada tin tưởng Dự Án VBTTN sẽ được hoàn
thành trong 2-3 năm sắp tới.
Ottawa, ngày 30-8-2021
Ban Chấp Hành Trung Tâm Người Việt Canada: Lê Duy Cấn, Nguyễn Thành Nguyên,
Trần Phương Thu, Lâm Cúc, Kalvin Nhan
__________________________________________________________________

Phụ đính 1
Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân
Chương Trình Triển Lãm

I.

Mục Đích

• Trình bÀy các d» kiŒn lÎch sº cûa cu¶c di cÜ tìm t¿ do cûa ngÜ©i ViŒt tÎ nån, trong Çó
phÀn l§n là thuyŠn nhân, và s¿ Çón nhÆn cûa th‰ gi§i
•
II.

Quäng bá các Çóng góp cûa c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt vào các quÓc gia ÇÎnh cÜ
Các tài liệu triển lãm
Báo chí, phim ảnh, kỷ vật.

1. Bối Cảnh
a. Kinh nghiệm với Cộng Sản
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất (1953-1955)
Di cư từ Bắc vào Nam, 1954-1955
Cuộc Tổng Công Kích của Việt Cộng và vụ thảm sát tại Huế (1968)
Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
Cưỡng chiếm miền Nam (1975)
Trại tù ”Học tập / Cải tạo”
“Vùng Kinh Tế Mới”
Tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
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b. Cuộc sống dưới thời Việt Nam Cộng Hoà (1954-1975)
(i)
Chính trị
(ii)
Xã hội
(iii)
Tôn giáo
(iv)
Kinh tế
(v)
Văn hoá
(vi)
Giáo dục
(vii) Quân đội

2. Cuộc di cư tìm tự do
a. Hành trình đầy hiểm nguy
b. Cứu vớt trên biển khơi
c. Cuộc sống trong trại tị nạn
3. Định cư
a. Trợ giúp quốc tế
b. Vai trò của chính phủ
c. Vai trò của quần chúng
4. Cuộc sống mới tại các quốc gia định cư & các thành quả
a.
b.
c.
d.
e.

Canada
Hoa Kỳ
Úc
Âu Châu
Các quốc gia khác
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Phụ đính 2
BREAKDOWN OF FUNDS TO CLIENT (Updated)

NO TAX

GST/HST

Balance received on closing

$402,292.31

Deposit received in trust

20,000.00

Fees

$

Estimated Disbursements

2,700.00
300.00

Real Estate Commission
Pay off existing mortgage (*)

$74,425.30

Pay realty taxes
Order tax certificate
Real Estate Levy

65.00
$74,490.30

$3,000.00

GST/HST

$390.00

Subtotals

3,390.00

$

Less Total Disbursements

422,292.31

77,880.30

TOTAL AMOUNT TO
CLIENT

$

344,412.01

ROUNDED TO

$

344,400.00

(*) Business line of credit with TD Canada Trust
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