
TUYÊN  CÁO    
   

Phản đối Sự Có Mặt của Văn Công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng 
trong “Happy	  Thanksgiving	  Private	  Party”	  Tổ	  Chức	  Ngày	  27	  Tháng	  

11, năm 2016 tại Swayz  Dallas, Texas   
 

      
    Chiếu tinh thần cuộc họp khẩn khoáng đại cộng đồng Dallas và Fort Worth ngày 22 
tháng 11 năm 2016, nhằm thảo luận về cái gọi là “Happy Thanksgiving Private Party” tổ 
chức vào ngày 27 Tháng 11 năm 2016 tại Swayz (Dallas), với văn công Việt Cộng Đàm 
Vĩnh Hưng. Trân trọng tuyên cáo : 
  
- Xét rắng : Chiếu Nghị-quyết 36, chương III điều 5 và chương IV điều 4, CSVN chủ trương 
gởi các nghệ sĩ từ Việt nam ra nước ngoài với mục tiêu lũng đoạn tinh thần tranh đấu 
chống CSVN của cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại. 
  
- Xét rắng: Ca-sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ tuyên vận dưới sự bảo trợ và điều khiển của 
Bộ Thông tin, Văn hóa, Thể thao và Du lịch do chính phủ Hà nội đưa ra ngoại quốc để tô 
điểm chế độ và thực thi chính sách văn hóa vận của CSVN. 
     

ĐẠI HỘI QUYẾT ĐỊNH: 
  
Thứ nhất : Cực lực phản đối và không chấp nhận cái gọi là “Happy Thanksgiving Private 
Party” có sự hiện diện của căn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng tổ chức trong cộng đồng 
người Việt quốc gia Dallas-Fort Worth. 
  
Thứ hai : Để tránh sự xáo trộn, phân hóa và bất ổn an sinh trong cộng đồng, yêu cầu Ban 
tổ chức hủy bỏ cái gọi là “Happy Thanksgiving Private Party” đã được phổ biến công khai 
và sâu rộng khắp mọi nơi. 
  
Thứ ba: Thiết tha kêu gọi quí đồng hương hưởng ứng tẩy chay cái goị là “Happy 
Thanksgiving Private Party”. Yêu cầu quí vị phu huynh giải thích cho con cháu và các giới 
trẻ để các em không mua vé tham dự party nầy.  
  
Thứ năm : Ủy nhiệm hai cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, hạt Tarrant tổ chức một 
cuộc biểu tình tại địa điểm trình diễn vào ngày 27 tháng 11 năm 2016 tại Swayz, Dallas, 
Texas.  
    

Kính	  mời	  đồng	  Hương	  tham	  dự	  cuộc	  biểu	  tình	  vào	  ngày	  
Ngày	  27	  Tháng	  11	  Năm	  2016	  
Địa	  điểm:	  	   Vũ	  Trường	  Swayz	  

9750 Walnut St #114, Dallas, TX 75243 
Xin Có Mặt Lúc 6 Giờ Chiều.  

 
Làm tại Dallas-Fort Worth, ngày 22 tháng 11 năm 2016 

  
Phạm Hậu                                                                Phạm Văn Chất                 
Chủ tịch CĐ/NVQG Dallas                                            Chủ tịch CĐ/NVQG Fort Worth 
Có Sự Hiện Diện Của Các Hội Đoàn Đoàn Thể Sau:  
Liên Hội -  Hội Cao Niên Dallas - Hội Ái Hữu Bình Định - Hội Thừa Thiên Huế &Thân Hữu 
DFW - Nhóm Sân Khầu Nhỏ - Vo Vi Nam - Báo Bút Việt - Báo Người Việt  


