
                           
 

                                                     

 
  

               

                 
 

 

Mục Tiêu Phục Vụ & Phát Triển Cộng Đồng    

                      

TẠO TÌNH ĐOÀN KẾT NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA, ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU ĐỂ CẢI THIỆN VÀ 

THĂNG TIẾN MƯU SINH. THẮT CHẶT TÌNH NGHĨA ĐỒNG HƯƠNG ĐỂ TƯƠNG THÂN TƯƠNG 

TRỢ. 

  

TRẺ TRUNG HÓA NHÂN SỰ TƯƠNG LAI, ĐẠI CHÚNG HÓA CỘNG ĐỒNG. 

  

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. QUYẾT 

TÂM BẢO VỆ QUỐC KỲ VÀ QUỐC CA VNCH. 

  

LẤY NỘI QUY LÀM KIM CHỈ NAM CHO CÁC SINH HOẠT. XEM XÉT LẠI VẤN ĐỀ TU CHÍNH 

CHO NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC THI HIỆU QUẢ HƠN PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH CỘNG ĐỒNG 

VÀO THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. 

  

CỘNG ĐỒNG SẼ TIẾP TỤC TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ CHÍNH NHƯ: TẾT TRUYỀN THỐNG VÀ 

THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM. LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG/ HAI BÀ TRƯNG. NGÀY QUỐC HẬN. 

 

PHỐI HỢP VỚI CÁC HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TỔ CHỨC BIỂU TÌNH NHƯ: CHỐNG 

VĂN CÔNG VIỆT CỘNG, ĐỒNG HÀNH VỚI QUỐC NỘI NHƯ VỤ CHỐNG FORMOSA, VÀ NHỮNG 

HỮU SỰ KHI CẦN THIẾT  V.V… 

   

MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN NGHỀ, XỬ DỤNG COMPUTERS, THI VÀO CÔNG DÂN MỸ, TUỲ 

THEO NHU CẦU CỦA ĐỒNG HƯƠNG. LỚP VIỆT NGỮ, TOÁN CHO CÁC CON EM. 

 

GIÚP ĐỠ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN GẶP HOẠN NẠN CÙNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KHẨN CẤP CHO 

MỖI TRƯỜNG HỢP CẦN ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG. 

  

THAM GIA VÀO CÁC SINH HOẠT, PHỐI HỢP VÀ HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN HOA KỲ, VÀ 

CÁC CỘNG ĐỒNG SẮC TỘC THIỂU SỐ. 

  

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA CÙNG TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT, NỐI TIẾP VÀ MỜI 

GỌI THẾ HỆ TRẺ THAM GIA ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG… 

  

TỔ CHỨC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG (SUMMER PICNIC) 

 
 

 

LIÊN DANH ĐOÀN KẾT 

Họ tên: Nguyễn Phương Hùng 

Nghề nghiệp: Công chức. 

Kinh nghiệm: Trưởng Đoàn Thanh 

Niên Hồn Việt / Phó chủ tịch Cộng 

Đồng NVQG Hạt Tarrant. 

Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ. 

Họ tên: Hồ Văn Điền 

Nghề nghiệp: Kỹ sư.  

Kinh nghiệm: Cựu Hội Trưởng 

HĐH-Quảng Ngãi. 
Chức Vụ: Thụ Ủy Liên Danh . 

Họ tên: Lê Kim Oanh  

Nghề nghiệp: Văn phòng Hành Chánh.  
Kinh nghiệm: Thủ quỹ Cộng Đồng 

NVQG Hạt Tarrant (2011-2017).  

Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ. 

Họ tên: Phạm Thị Tuyết  

Nghề nghiệp: N/S (Songwriter).                                    

Kinh nghiệm: Thành viên ban văn 

nghệ Tăng Nhơn Phú.             

Chức Vụ: Tổng Thư Ký. 

 

Mọi chi tiết liên lạc, thư từ xin gởi về: kimthile05@yahoo.com hoặc (972)310-4230 
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PHỤC HỒI NIỀM TIN 
 
Kính gởi: 
-         Quý Vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo 
-         Quý Bậc Trưởng Thượng, Cộng Đồng, Liên Hội CCSVNCH, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ủy Ban, Tổ Chức Đảng Phái 

Chính Trị Người Việt Quốc Gia Vùng Dallas Fort Worth 
-         Quý cơ quan truyền thông và báo chí 
-         Quý Đồng Hương 
  
Kính thưa Quý Vị, 
Trong tinh thần và ước muốn được phục vụ đồng hương trong vùng, chúng tôi, Liên Danh ĐOÀN KẾT, rất mong 

được sự ủng hô mạnh mẽ của Quý Vị để tiếp nối trách nhiệm phát triển cộng đồng nhằm phục vụ đồng hương trong 

vùng về các phương diện hội nhập, an sinh xã hội, giáo dục,  đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đồng hành yểm 

trợ các cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội. 

 
Nếu được sự tín nhiệm của Quý Vị, ngay sau khi chính thức nhận lãnh trách nhiệm quản trị điều hành CĐNVQG 

Hạt Tarrant, chúng tôi sẽ thực hiện các công tác sau đây: 
 

1.      Lấy Nội Quy làm kim chỉ nam trong mọi sinh hoạt của Cộng Đồng. Phối hợp với Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn 

tu chính Nội Quy để phù hợp với tình hình hiện tại. 
 

2.      Mời gọi các thành phần ưu tú và nhiều kinh nghiệm sinh họat cộng đồng vào Hội Đồng Quản Trị. Nhằm trẻ 
trung hóa nhân sự và đại chúng hóa tổ chức CĐNVQG Hạt Tarrant và VPC, chúng tôi sẽ mời gọi giới trẻ và thiện 

nguyện viên tham gia vào các cơ cấu của Ban Chấp Hành Cộng Đồng 
 

3.      Tạo tình đoàn kết và phát triển Cộng Đồng bằng cách mời gọi ghi danh thành viên Cộng Đồng, mời gọi sự hợp 

tác giữa các tổ chức Cộng Đồng địa phương (Dallas và Tarrant), Liên Hội CCSVNCH, hội đoàn, đoàn thể, quý đồng 

hương và các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng trong các công tác chung. 
 

4.      Phổ biến tin tức sinh hoạt Cộng Đồng hằng tháng qua các phương tiện blog hay website, Facebook, các cơ 

quan truyền thông báo chí, email v.v. 
 

5.      Phối hợp với các cộng đồng người Việt quốc gia trong tiểu bang Texas và các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ, liên lạc 

với chính quyền các cấp để đẩy manh các công tác ngoại vận nhằm yểm trợ các phong trào đấu tranh đòi tự do, dân 

chủ và nhân quyền của đồng bào trong nước, góp phần giải thể tà quyền cộng sản. 
 

6.      Tổ chức các buổi hội thảo để tìm hiểu các nhu cầu cần thiết của đồng hương hầu thực hiện các chương trình 

phục vụ đồng hương. Tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến về việc xây dựng trụ sở Cộng Đồng. 
  

7.      Thực hiện các buổi gây quỹ nhằm tạo Quỹ Sinh Hoạt Cộng Đồng để thực hiện các công tác được đề ra.     
  

*** TẠO ĐƯỢC SỰ ĐOÀN KẾT - PHỤC HỒI NIỀM TIN LÀ CHÌA KHOÁ MỞ RA MỌI CÁNH CỬA *** 
                                                                                                                                                                    
Xin Quý Vị ủng hộ Liên Danh Đoàn Kết. Chúng tôi chân thành cám ơn và kính chào đoàn kết. 
 

Trân trọng 
 

Hồ Văn Điền – Thụ Ủy Liên Danh Đoàn Kết 
Nguyễn Phương Hùng – Phó Chủ Tịch Nội Vụ 
Lê Kim Oanh – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 
Phạm Thị Tuyết – Tổng Thư Ký 
 
Mọi chi tiết liên lạc, thư từ xin gởi về: kimthile05@yahoo.com hoặc (972)310-4230 
 

Địa Điểm và Ngày Bầu Cử: 

- Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017, từ 10:00AM – 3:00PM, tại Trụ Sở CĐNVQG Hạt Tarrant 

- Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017, từ 10:00AM – 5:00PM, tại Asia Times Square, Hiệp Thái 

Plaza (Arlington City), Bến Thành Plaza (Arlington) và Vietnam Plaza (Haltom City) 
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                *** VẤN ĐÁP NHỮNG ƯU TƯ *** 
 

1/ Nếu LD Đoàn Kết không thắng cử thì sự hợp tác với LD thắng cử trong việc xây dựng CĐ ra sao ? 
 

Trả lời: Xây dựng một CĐ vững mạnh là trách nhiệm chung của mổi người chúng ta. Ở trong nước hay hải ngoại, 
chúng ta thấy sự thờ ơ dị ứng với chính trị của số đông đã không làm cho CĐ mạnh lên mà ngược lại chỉ giúp và 

tạo cơ hội cho vài nhóm người hay vài đảng phái không có tinh thần quốc gia chân chính múa gậy vườn hoang, 

từ đó sự chia rẻ càng làm người ta xa rời những sinh hoạt chung. Vì lợi ích chung chúng ta cần ý thức chu toàn 

trách nhiệm đồng thời hiện diện như một sự giám sát. 
 

2/ Điều gì LD Đoàn Kết đưa lên ưu tiên hàng đầu cần thực hiện nếu đắc cử ? 

 

Trả lời: An cư lạc nghiệp là câu mà cha ông chúng ta dạy, hơn lúc nào hết thật đúng và là niềm ưu tư chung 

trong hiện tình CĐ chúng ta. Muốn đẩy mạnh các sinh hoạt mang lại phúc lợi cần thiết đến quý đồng hương hay 

bảo vệ quyền lợi chung, chúng ta cần ổn định một Trung Tâm Sinh Hoạt CĐ. Phương án mang phúc lợi thiết thực 

đã được chúng tôi điều nghiên hầu mang đến sự thành công trong việc thực hiện tái lập chương trình ghi danh 

thành viên CĐ (của các vị tiền nhiệm), thường xuyên liên lạc tạo dịp phù hợp cho mọi thành viên CĐ cống hiến 

tài năng, thời gian .v.v là yếu tố quan trọng và là nền tảng xây dựng một CĐ vững mạnh. Muốn con em chúng ta 

tiếp nối, chúng ta phải có trách nhiệm tạo một môi trường lành mạnh. 

 

3/ Trên tờ Fly của LD Đoàn Kết có phần nặng quá về chính trị không ? Có ảnh hưởng đến sự mời gọi 
tham gia vào CĐ khi vốn có nhiều người dị ứng với chính trị ? 
 

Trả lời: Căn cước của người Việt tị nạn cộng sản là điều hiễn nhiên không thể chối bỏ, các CĐ người Việt hải 
ngoại nói chung và CĐ người Việt Hạt Tarrant nói riêng vốn xưa nay luôn giữ vững lập trường này cách rỏ ràng. 

Vậy tại sao phải trốn tránh sự thật ? 

Chính trị vốn nó là một nghệ thuật an dân, đem cơm no áo ấm, làm cho dân giàu nước mạnh. Phải chăng chiến 

tranh, xã hội dân chủ phôi thai, một số đảng phái, một số các nhà lãnh đạo và tướng lãnh không xứng đáng đã 

làm méo mó đi ý nghĩa đích thực của hai chữ chính trị ? 

Là người trưởng thành chúng ta biết phân biệt và chọn lựa giữa thiện và ác. Là người biết nhận ơn từ Trời, từ 

Người và từ Đời thì sự cống hiến đáp trả là trách nhiệm, không thể viện dẫn chính trị là xấu để biện minh cho sự 

thờ ơ thiếu trách nhiệm, để vuốt ve lương tâm mình. 

 

4/ Thế nào là một CĐ đại diện cho Đồng Hương ? 
 

Trả lời: Chúng tôi thấy một CĐ đích thực đại diện cho đồng hương là một CĐ có khả năng phục vụ đồng hương 

khi cần những nhu cầu về giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ những quyền lợi chung. Muốn được vậy CĐ phải được 

sự góp tay của mọi thành viên CĐ từ nhân vật lực cho đến tinh thần đoàn kết. 
 

5/  Khi một sự việc dân cần CĐ giải quyết như một trọng tài, CĐ sẽ làm gì ? 
 

Trả lời: Chúng tôi thấy CĐ được xây dựng trên tinh thần thiện nguyện vì vậy CĐ không có một quyền hạn gì 

mang tính chế tài. CĐ chỉ có thể phân tích sự việc mâu thuẩn một cách khách quan, đưa ra những lợi hại ảnh 

hưởng liên quan đến uy tín đôi bên nhất là quyền lợi và sức mạnh chung của CĐ, yêu cầu giải quyết trong nội bộ 
không đưa lên các phương tiện truyền thông hầu tránh những bàn tán theo cảm tính thiếu khách quan, tránh 

tạo dịp cho kẽ gian khai thác mâu thuẩn gây chia rẻ. 
 

6/ Đối với Chính Quyền Hoa Kỳ, CĐ có những dự định gì không ? 

 

Trả lời: Chúng tôi thấy CĐ cần luôn giữ mối dây liên lạc với các giới chức địa phương trong các sinh hoạt của CĐ 

chúng ta và tham gia các sinh hoạt của CĐ Hoa Kỳ như: Cứu trợ thiên tai, phát thức ăn cho người nghèo khó, 

diễn hành xe hoa, thực thi quyền công dân v.v. Điều quan trọng thường xuyên kêu gọi đồng hương ý thức tham 

gia đông đảo các sinh hoạt này, biểu dương lực lượng và sức mạnh của người đóng thuế, của người nắm lá phiếu 
trong tay.  

Nếu trong các chương trình trên chỉ cần vài ngàn người Việt trong vài chục ngàn người Việt địa phương này xuất 
hiện, chúng ta dể dàng nhận ra cái nhìn khác biệt  của chính quyền Hoa Kỳ đối với CĐ chúng ta. Mổi chương 

trình CĐ chỉ khoảng ba bốn tiếng có là bao so với thời gian mà mổi chúng ta dành cho chuyện riêng. 
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7/ Quan niệm của CĐ đối với các Hội Đoàn Quân hay Dân như thế nào ? 
 

Trả lời: Chúng tôi thấy CĐ hình thành là nhờ sự hiện diện góp tay của mọi tầng lớp trong xã hội, có cùng chung 

những nhu cầu của người Việt tị nạn cộng sản, mọi đóng góp từ cá nhân cho đến các hội đoàn quân dân cán 

chính đều đáng trân quí như nhau. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích nếu có cơ hội nên qui tụ thành nhóm hội, 
bởi sự qui tụ tạo được sức mạnh tổng hợp của nhiều khối óc, tài năng, nhân vật lực và giúp đi đường dài bền bỉ 
hơn. Có nhiều người cho rằng người Việt có nhiều hội đoàn là không đoàn kết, là chia rẻ .v.v. Chúng tôi thấy nếu 

tất cả đến với nhau trong ý thức trách nhiệm, trong sự khiêm cung thì bức tranh CĐ sẽ tươi đẹp hơn. 

 

8/ Quan niệm CĐ đối với các Tổ Chức Chánh Trị như thế nào ? 
 

Trả lời: CĐ không làm chính trị nhưng thái độ và lập trường chính trị của tập thể người Việt tị nạn cộng sản luôn 

rỏ ràng. Chúng tôi thấy các tổ chức sinh hoạt chính trị và tổ chức chính trị đi vào dòng chính có lập trường quốc 

gia chân chính phục vụ cho những quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt, cho nguyện vọng chung của toàn dân 

đều cần hiện diện trong các sinh hoạt chung. Chúng ta như những màu trắng xanh đỏ vàng, nếu biết dẹp qua 

những cục bộ cá nhân, chịu hoà vào nhau cho ra những màu tím hồng .v.v. tin rằng bức tranh CĐ sẽ phong phú 

xinh tươi hơn. 
 

9/ Lý do gì khiến anh/chị ghi tên phục vụ CĐ ? 

 

Trả lời: Nếu tất cả các CĐ người Việt hải ngoại đều vững mạnh, đều có những đóng góp to lớn trong các sinh hoạt 
sở tại, sức mạnh lá phiếu được tận dụng tối đa đủ cân lượng thì chẳng những chúng ta hổ trợ được cho các phong 

trào dân chủ trong nước, giúp rút ngắn ngày về mà còn giúp ngăn chận hay bớt đi những chính sách có hại cho 

dân tộc chúng ta từ những cường quốc. Những thành phần gọi là phản chiến trong quá khứ đã khuynh loát sân 

chơi chính trị và dư luận, đã góp phần lớn làm sụp đổ miền Nam. Không muốn lịch sử củ tái diễn và với ước mơ 

trên chúng tôi tham gia ứng cử CĐ. 
 

10/ Khi nghe tin có một lá cờ máu tại một Đại Học/ Trung học, CĐ sẽ có phản ứng ra sao ? 
 

Trả lời: Nếu tất cả các CĐ người Việt hải ngoại đều vững mạnh, đều có những đóng góp to lớn trong các sinh hoạt 
sở tại, sức mạnh lá phiếu được tận dụng tối đa đủ cân lượng thì phần trăm các trường treo cờ máu sẽ ít xảy ra 

hơn vì không ai muốn đeo cái khó vào người khi có thể tránh. Nếu có xảy ra thì CĐ có nhiệm vụ đến trình bày 

cách nhã nhặn với nhà trường và yêu cầu thượng Kỳ VNCH. Lợi dụng những dịp này như dịp đi trình bày tội ác 

cộng sản với tài liệu luôn có sẵn. 
 

8. Chống văn công cộng sản, CĐ phản ứng như thế nào ? 

 

Trả lời: Chúng tôi nghĩ rằng không nên đợi nước tới chân mới nhảy mà hãy thường xuyên vạch trần nghị quyết 
36 với âm mưu dùng văn nghệ ru ngủ khiến người ta quên đi những gì khốn cùng đang xảy ra trong nước, người 

đi kẽ chống cũng giúp chúng thành công trong việc gây chia rẻ. Đừng ngại lập đi lập lại những lời vận động vì 

tuyên truyền vận động nâng cao tầm ý thức của quần chúng, là rất quan trọng trong việc xây dựng sức mạnh tổng 

hợp của CĐ. Tin rằng một CĐ mạnh và đoàn kết sẽ có ít dịp cho văn cộng cộng sản vào phá rối khi những tay 

trung gian hám tiền cũng ngại đứng ra tổ chức. 
 

Trân trọng 
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Nguyễn Phương Hùng – Phó Chủ Tịch Nội Vụ 

Lê Kim Oanh – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

Phạm Thị Tuyết – Tổng Thư Ký  
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