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TÂM THƯ  

V/v Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California 
Nhiệm Kỳ 6. 

 
 Kính gửi,  
 - Quý Hội Đoàn, Đoàn thể, Các cơ quan truyền thông báo chí,  
 -Qúy Đồng Hương Người Mỹ gốc Việt Bắc California. 
 
 Kính thưa quý vị,  
 Trong phiên họp thường kỳ của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc 
California –BĐD/CĐVN/BCA- ngày 24 tháng 1 năm 2013 vừa qua, Ban Đại Diện 
chúng tôi có nhận được một Tâm Thư Tiếp Tục Tín Nhiệm Ban Đại Diện Cộng 
Đồng Việt Nam Bắc California  Nhiệm Kỳ 5 của một số đông các Hội Đoàn, Tổ 
Chức và Nhân Sĩ ở Miền Bắc California.  
 
 BĐD/CĐVN/BCA chúng tôi xin có những nhận xét và ý kiến như sau: 
 

 01) BĐD/CĐVN/BCA chúng tôi xin thành thật cám ơn sự thương mến biểu 
tỏ tình đoàn kết và tiếp tục tín nhiệm BĐD/CĐVN/BCA nhiệm kỳ 5 . 
 02) Đúng như nhận xét của qúy vị trong thời gian qua BĐD/CĐVN/BCA đã 
gặp quá nhiều khó khăn nên đã trể nãi trong việc tổ chức bầu cử Ban Đại Diện 
CĐVN/BCA Nhiệm kỳ 6; gây ra quan tâm lo lắng trong sinh hoạt cộng đồng, 
BĐD/CĐVN/BCA thành thật xin lỗi cùng đồng hương. 
 03) Để đáp lại tấm thạnh tình của qúy vị và đồng hương, dự trù sau Lễ 
Thượng Kỳ đầu năm Quý Tỵ, BĐD/CĐVN/BCA chúng tôi sẽ xúc tiến việc thành 
lập BAN BẦU CỬ BĐD/CĐVN/BCA nhiệm kỳ 6. Kính xin qúy vị và qúy đồng 
hương hãy tích cực yểm trợ cho Ban Bầu Cử nầy hoạt động được kết quả mỹ mãn. 
 04) Trong khi chờ đợi Tổ chức bầu cử và bàn giao cho Tân Ban Đại Diện  
CĐVN/BCA nhiệm kỳ 6, chúng tôi sẽ tuân hành đề nghị của qúy vị và qúy đồng 
hương là bổ sung thêm nhân sự cho Ban Chấp Hành và đồng thời cũng xin qúy vị 
và đồng hương tiếp tục giúp đỡ chúng tôi hoàn thành các công tác chung của cộng 
đồng Việt Nam Bắc Cali mà Ban Đại Diện chúng tôi đang theo đuổi bấy lâu nay 
như kháng cáo vụ kiện Brown Act, dự án xin thành lập Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ 

 



Việt Mỹ (Vietnamese American Memorial Monument), dự án vận động xin Little 
Saigon San Jose thành một khu phi cộng sản (Non-communist Zone) v.v.. 
 05) Trong tinh thần giữ vững cơ chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải 
Ngoại mà bọn cộng sản Việt Nam đang  điên cuồng đánh phá bằng mọi thủ đoạn 
đê hèn qua Nghị Quyết 36 vô cùng nham hiểm. BĐD/CĐVN/BCA xin qúy vị và 
đồng hương cùng chúng tôi đề cao cảnh giác và bình tĩnh vạch trần mọi âm mưu 
đánh phá Cộng Đồng chúng ta  tại Miền Bắc California nầy.  
             
 Trân trọng cám ơn và kính chúc qúy vị và đồng hương Năm Mới  Qúy Tỵ 
2013  Vạn Sự Như Ý.  
   
 San Jose ngày 26  tháng 1 năm 2013  
 TM Ban Đại Diện CĐVN/ Bắc California   

 
 
  
 
 
 Nguyễn Ngọc Tiên (Chủ tịch) 
 

 


