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THÔNG CÁO
CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

v/v tiếm danh Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm kỳ 2014-2016
Kính thưa qúy vị,
Gần đây, có lẽ qúy vị đã đọc thông báo hoặc coi video clip về "Đại Hội Bất Thường" được tổ chức từ ngày 26-28-12-2014 tại Ottawa và bầu
lên tân Ban Chấp Hành (BCH) Liên Hội Người Việt Canada. Trong khi đó đã có BCH và các chức vụ khác được bầu hợp lệ trong Đại Hội Đồng
thường kỳ tại Edmonton tháng 6-2014. Danh sách BCH, Điều Lệ tu chính cho hợp với những đòi hỏi của chính phủ về hội đoàn đã được nộp cho
Corporation Canada và đã nhận Certificate of Continuance ngày 16-7-2014 từ cơ quan này. Như vậy Liên Hội chỉ có một BCH hợp pháp.
Để tránh những hiểu lầm và hoang mang trong dư luận, chúng tôi xin trình bầy những sự kiện như sau:
1/ Lý do gây ra tình trạng có hai Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada không phải do BCH đương nhiệm tranh quyền, nhưng là do "Đại
Hội bất thường" tháng 8-2014 tại Toronto bầu ra một BCH lâm thời, rồi lại một "Đại Hội bất thường" nữa tại Ottawa tháng 12-2014 bầu một BCH
khác thay thế, bất chấp Điều Lệ Liên Hội. Những hội thành viên tham gia hai đại hội bất thưởng này không đi họp Đại Hội thường kỳ hai năm
một lần, được tổ chức đúng theo Điều Lệ tại Edmonton tháng 6-2014, dù họ đã được mời đầy đủ và đúng thời hạn. Việc tẩy chay BCH hợp pháp
do Đại Hội thường kỳ bầu lên có hậu ý giữ độc quyền quản trị dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) cho một vài cá nhân, không cho BCH
Liên Hội nhòm ngó và góp ý, dù dự án này là của Liên Hội Người Việt Canada, và BCH đã thấy việc quản trị tài chánh của VBTTN có nhiều thiếu
sót, thiếu minh bạch và không hữu hiệu.
2/ Những người tổ chức những "Đại Hội bất thường" nêu lý do là Đại Hội thường kỳ tại Edmonton bất hợp lệ vì thiếu túc số. Theo họ, trong số
6 hội đi họp thì Chủ tịch Hội Người Việt Nova Scotia không được phép đại diện hội của mình (?), hội Vancouver do ông Hà Tấn Phát làm chủ tịch
không có tư cách pháp lý chính thức. Đại Hội đã cứu xét hai trường hợp này ngay đầu phiên họp và đã xác nhận anh Dason Linh đang giữ chức
vụ chủ tịch Hội Người Việt Nova Scotia lúc đó (Điều nghịch lý là sau Đại Hội, ban cố vấn của hội mới công bố không cử chủ tịch đi dự Đại Hội. Các
cố vấn có quyền làm thế không?). Ông Hà Tấn Phát là chủ tịch hợp pháp của Cộng Đồng Người Việt Greater Vancouver với tất cả giấy tờ hợp lệ
được chứng minh. Trong khi đó, ông Mai Phú Hưng cũng tự nhận là chủ tịch của hội này và cũng được mời đến họp để thảo luận và trưng bằng
cớ thì không có mặt. Như vậy Đại Hội đã có đa số 6 hội trên 11 hội thành viên. Muốn phủ nhận đa số này, phải có bằng chứng pháp lý, không thể
diễn giải theo lợi ích riêng của mình.
3/ Những người tổ chức Đại Hội bất thường cũng viện lẽ BCH không còn được đa số hội thành viên ủng hộ, nên họ phải bầu BCH khác. Nói
như vậy là ngược pháp lý thông thường. Khi được bầu, dĩ nhiên phải có đa số. Sau đó, các hội thành viên bầu lại các ban chấp hành địa phương là
việc riêng của họ, không thể ảnh hưởng tới nhiệm kỳ 2 năm của BCH Liên Hội, sẽ mãn nhiệm vào tháng 6-2016. Nếu Hội Đồng Chủ Tịch muốn có
một BCH khác thì phải lấy quyết định bất tín nhiệm BCH đương nhiệm bằng một túc số tuyệt đối theo Điều Lệ với những lý do xác đáng và sau
khi nghe lời biện minh của những người liên hệ. Không thể mỗi lúc mỗi thay BCH theo ý muốn của phe phái.
4/ Ngay việc triệu tập Đại Hội bất thường cũng vi phạm Điều Lệ (dù là Điều Lệ cũ chưa tu chính), như
• Không thông qua và không mời BCH và Ban Kiểm Soát đương nhiệm;
• Không được thông báo cho tất cả mọi hội thành viên. Có một số hội không được gửi thư mời;
• Một số hội tham dự các đại hội bất thường không đủ tư cách hội thành viên được ấn định trong Điều Lệ: không có hoạt động từ nhiều
năm qua, không liên lạc với Liên Hội, không ghi danh và thông báo sự thay đổi BCH với cơ quan chính quyền liên hệ (một số hội mới ghi danh
sau Đại Hội Bất Thường để "hậu" chứng minh tư cách hợp lệ của mình);
• Không đưa ra được lý do chính đáng bất tín nhiệm BCH đương nhiệm và không cho BCH này trình bầy quan điểm của họ;
• Vấn đề đại diện của Vancouver không được giải quyết thỏa đáng.
Một Đại Hội bất thường được gọi là của Liên Hội mà vi phạm Điều Lệ của Liên Hội như vậy có thể coi là hợp lệ được không?
5/ BCH Liên Hội gặp khó khăn và chống đối chỉ vì muốn cải thiện việc quản lý tài chánh, nhân sự và kế hoạch thực thi dự án VBTTN sau khi
nhìn thấy có nhiều khiếm khuyết gây cản trở cho việc thực hiện dự án:
• Năm 2013, ông Lê Duy Cấn là đồng trưởng dự án cùng với bà Lâm Tuyết lúc bà Tuyết đang giữ chức vụ Tổng Thơ Ký BCH Liên Hội. Hai
đồng trưởng dự án thành lập Ban Đặc Nhiệm 8 người để đẩy mạnh việc thực hiện dự án. Không bao lâu sau, ông Lê Duy Cấn đã tự ý hủy bỏ Ban
Đặc Nhiệm này và lập một ban xây dựng khác do một mình ông làm trưởng ban. Sau đó ông Lê Duy Cấn đã công khai từ chức, nhưng cho tới bây
giờ vẫn hành xử như Trưởng dự án;
• Bà Lâm Tuyết được bầu Trưởng dự án VBTTN tại Đại Hội thường kỳ Edmonton nhưng không được ông Lê Duy Cấn bàn giao hồ sơ của dự
án, dù ông đã từ chức;
• Ông Lê Duy Cấn nắm trong tay toàn quyền chi thâu của dự ánVBTTN. BCH không được biết tới những tài liệu chi thâu đó.
• Mọi tài khoản của Liên Hội đều do Trung Tâm Người Việt Canada (TTNV hay VCC), trụ sở tại Ottawa, đứng tên. Ban Quản Trị và điều hành
Trung Tâm đều là thân nhân và bằng hữu của ông Lê Duy Cấn, trong đó ông Lê Quảng Trị, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, là anh ruột ông Lê Duy
Cấn, các thủ qũy của TTNV và Liên Hội cũng là con cháu, thân hữu của ông. Bản Họa đồ Viện Bảo Tàng cũng do con trai của ông Cấn vẽ và mọi
góp ý về bản vẽ đều bị từ khước. Cho đến nay, đồ bản của dự án vẫn chưa được thành phố Ottawa chấp thuận.
Để kết luận, BCH Liên Hội Người Việt Canada không chủ trương tranh quyền, tranh tiền với ai. BCH được bầu hợp lệ và phải thi hành bổn
phận của mình, đó là bảo vệ tài sản của Liên Hội, tài sản đến từ những đóng góp bằng tiền bạc và công lao mồ hôi nước mắt của đồng bào Việt
Nam tại Canada và các nơi khác. Chỉ khi nào việc quản trị dự án được cải thiện theo chiều hướng trong sáng, hợp pháp và hợp lý, dự án xây cất
Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân mới có cơ may được xúc tiến.
Chúng tôi sẵn sàng ngồi lại với những hội thành viên không đồng ý kiến với chúng tôi để cùng tìm ra một giải pháp chung hầu phục vụ
công ích của cộng đồng người Việt tại Canada.
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Trân trọng kính chào qúy vị.
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Đại diện Ban Thanh Kiểm

Trần Văn Nhã

Nha sĩ Hoàng Đình Trí

Bác sĩ Trương Hữu Độ

