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BẢN TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BẦU CỬ
BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ BẮC CALIFORNIA
Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý đại diện các hội đoàn đoàn thể và quý đồng hương vùng
Bắc California,
Thưa quý vị, qua phiên họp khoáng đại Cộng Đồng ngày 12-1-2020 tại Thư viện Tully, bác sĩ
Trần công Luyện đã được bầu làm Trưởng Ban Bầu Cử để đáp ứng lòng mong mỏi của đồng
hương là có được một Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California chính danh qua
một cuộc bầu cử đúng nghĩa.
Từ ngày ấy đến nay đã 6 tháng, Ban Bầu Cử (BBC ) xin gửi đến quý vị Bản Tường Trình những
hoạt động của chúng tôi:
Với sự tích cực của BS Trưởng Ban, một Ban Bầu Cử đã thành hình với nhân sự trên 30 người
gồm Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Bảo Trợ và Ban Chấp Hành cùng một số Đại Diện Vùng.
Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp Hành đã được tổ chức ngày 1-2-2020 với 20 thành viên,
chúng tôi đã thông qua được các đề mục như:
Cơ cấu tổ chức, phân công phân nhiệm.
Danh xưng tạm thời: Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
Dấu hiệu: Hình nước VN giữa hai quốc kỳ Mỹ Việt hình tròn
Thể lệ Ứng cử: trích bản Điều lệ Bầu cử
Phân phối mẫu đơn Ghi danh Ứng cử Liên danh và Đơn danh
Ngày 3-1-2020 BS trưởng ban đã ký Thông Báo số 1 về kết quả cuộc họp trên để gửi ra cộng
đồng.
Ngày 8-2-2020 BBC đã gửi đăng TB số 1 trên hai tờ Việt Nam Nhật Báo và Calitoday mỗi tờ 2
trang hầu có thể phổ biến rộng rãi đến quý đồng hương.
Sau đó BBC đã đưa ra Lời Kêu Gọi mời đồng hương tích cực ra ứng cử vào Ban Đại Diện Cộng
Đồng, và gửi thông báo về thời hạn nộp đơn ghi danh từ ngày 15-2-2020 đến hết ngày 15-32020.
Chiều thứ Bảy 14-3 BBC đã nhận Đơn Ghi Danh Ứng Cử của Liên Danh Đoàn Kết-Xây DựngDanh Dự với 5 thành viên do ông Thụ Uỷ Sam Hồ mang đến, và Đơn Ghi Danh Ứng Cử của
Liên Danh Đồng Tâm do Bác sĩ Jennifer Hồng Trần và hai nữ lưu đến nộp, tuy nhiên đơn còn
thiếu sót và sau này Bs Jenifer đã xin ứng cử vào Ban Giám Sát.
Đồng thời các Đơn Danh Quốc Việt và Harrison Phạm đã nộp đơn đúng thời hạn.
Ngày 17-3-2020 lệnh Shelter In Place (SIP) của quận hạt Santa Clara có hiệu lực vì đại dịch
Covid-19 nên các phiên họp của BBC phải huỷ bỏ từ đó.
Ngày 20-3-2020 Đơn Ghi Danh Ứng Cử của Liên Danh Chính Nghĩa ( LDCN) do ông Trương
Hàm là Thụ Ủy với 2 thành viên được mang đến tư gia ông Phó BBC Phan quang Nghiệp.
Ngày 21-3-2020 Liên Danh An Cư Lạc Nghiệp do Thụ Ủy Giang viễn Tân với 3 thành viên đã
nộp đơn cho BBC.
Ngày 26-3-2020 ông Trương Hàm đã email đơn để bổ túc thêm một thành viên là ông Trần Lân.
Như vậy tổng kết có 3 liên danh ứng cử vào Ban Chấp Hành và 3 đơn danh ứng cử vào Ban
Giám Sát Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali.
Chúng tôi rất cảm kích và tri ân sự tích cực dấn thân phục vụ cộng đồng của các ứng cử viên đã
đáp lời mời gọi của BBC.
Qua Thông Báo số 4 ngày 25-4-2020 Bác sĩ Trưởng Ban Trần Công Luyện đã hân hạnh giới

thiệu tên các Liên danh và Đơn danh đến với đồng hương San Jose và các đại diện vùng
Sacramento, Oakland cùng San Francisco.
Ngày 9-5-2020 BBC email ra những bích chương mà BBC dự trù sẽ đăng báo và phổ biến qua
các phương tiện truyền thông.
Thông Báo số 5 ngày 16-6 với đầy đủ hình ảnh màu cùng dấu hiệu đã được BBC gửi qua
emails đến cùng đồng hương khắp nơi và nhận được phản hồi rất phấn khởi từ cộng đồng trong
cũng như ngoài miền Bắc California.
Ngày 26-6 các bích chương vận động bầu cử đã in xong một số và được phổ biến.
Vì lệnh SIP chưa chấm dứt nên BBC chỉ có thể họp qua điện thoại để bàn về các phương pháp
vận động, quảng bá của các ứng cử viên cũng như cách thức bầu cử. Trong phiên họp ngày 286 Liên danh Chính Nghĩa đã giới thiệu một thành viên mới là ông Triệu Hà. BS Trưởng Ban vui
mừng vì có thêm người ứng cử nên đã chấp nhận ngay mặc dù có sự phản đối của Thụ Uỷ Sam
Hồ và Giang viễn Tân.
Ngày 29-6-2020 BBC nhận được email của Liên danh Chính Nghĩa gửi Đơn Xin Ứng Cử và
hình của thành viên Triệu Hà. Đa số các thành viên BBC đồng ý qua email, vì thế BBC đã loan
báo LDCN có thành viên mới.
Ngày 30-6 LDCN lại yêu cầu thêm một thành viên là ông Nguyễn lam Sơn.
Tuy nhiên trong buổi họp ngày 5-7-2020 hai Thụ Uỷ Sam Hồ và Giang viễn Tân đã phản đối
việc thu nhận ông Triệu Hà hơn 3 tháng sau ngày hết hạn nộp đơn 15-3-2020. Hơn nữa ông
Triệu Hà đang là thành viên BBC nên không hợp lệ để đứng vào 1 liên danh, trước đây Tổng
Thư Ký Phạm mỹ Linh đã từ chức và ra khỏi BBC khi phu quân là ông Sam Hồ ra tranh cử.
Cùng ngày 5-7 Thụ Ủy LDCN gửi email cho BBC tiêu đề Bác Sĩ Trưởng BBC Xin Lỗi, nội
dung có câu: “Dù không được chấp nhận cho tham gia vào danh sách thành viên của LDCN,
nhưng anh Triệu Hà vẫn là người của Chính Nghĩa”.
Ngày 6-7-2020 BBC đã ra Thông Báo Không Chấp Nhận Ông Triệu Hà vào Liên Danh Chính
Nghĩa.
Xin lưu ý 2 email nội bộ trên chỉ gửi cho thành viên BBC và 3 Thụ Uỷ cùng 3 đơn danh mà
thôi.
Ngày 7-7 ông Trương Hàm gửi email phổ biến rộng rãi tựa đề: Tâm Thư thay Thông Báo Liên
Danh Chính Nghĩa rút tên khỏi cuộc bầu cử do BBC Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali đề xướng.
Thật là rất đáng tiếc, BBC xin chân thành cám ơn tinh thần phục vụ và dấn thân quý báu của
Thụ Ủy Trương Hàm và các thành viên LDCN.
Xin kính chúc sức khoẻ và mong rằng quý vị sẽ sẵn sàng đóng góp tài trí trong việc xây dựng
một cộng đồng vững mạnh trên cương vị khác.
Ban Bầu Cử tri ân sự hỗ trợ tinh thần và vật chất của quý nhân sĩ, quý hội đoàn và quý thân hữu
đã góp tay chung sức cùng chúng tôi để có thể tổ chức được một cuộc bầu cử minh bạch, đúng
đắn khi tình hình cho phép, không phụ lòng tín nhiệm của đồng hương vùng Bắc California.
Đồng thời cũng xin quý vị thông cảm và thứ lỗi cho những thiếu sót của BBC
Trân Trọng
San Jose , ngày 15 tháng 7 năm 2020
TM Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

