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Tường trình buổi Đại Hội Đồng của Liên Hội Người 

Việt Canada 26 tháng 9, 2021 
 

Duy Hân - Toronto 
 

   

 

 
Buổi Đại Hội Đồng thường kỳ mỗi hai năm của Liên Hội Người Việt Canada đã 

được tổ chức rất tốt đẹp vào ngày Chúa Nhật 26 tháng 9, 2021 vừa qua bằng hệ 

thống viễn liên Zoom. 

Đại Hội Đồng năm 2021 có 7 hội đoàn các nơi trong Canada tham dự nên đủ túc số 

để tiến hành, gồm các đại biểu của Calgary, Edmonton, Ottawa, Saskatoon, 

Sherbrooke, Montreal và Toronto. 

Mục đích chính: 

1. Biểu quyết Thông qua biên bản Đại Hội Đồng (ĐHĐ) ngày 14 tháng 4 năm 2019. 

2. Trình bày các hoạt động và báo cáo tài chánh của Ban Chấp Hành (BCH) nhiệm 

kỳ 2019-2021 

3. Biểu quyết chấp nhận Bản Điều lệ mới (By-law 2021) 

4. Bầu BCH Liên Hội (LH) và ban Kiểm Soát  cho nhiệm kỳ hai năm sắp tới 2021-

2023. 

Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Canada, Việt Nam Cộng Hòa và phút Mặc niệm, anh Trần 

Văn Đông thay mặt cho BCH nhiệm kỳ 2019-2021 đã cảm ơn và trình bày những 

hoạt động của Liên Hội trong nhiệm kỳ vừa qua: 

-         Sau ngày ĐHĐ 14 tháng 4, 2019, Liên Hội đã tổ chức buổi Thượng kỳ 

tại tiền đình Quốc Hội Canada ở Ottawa và sau đó biểu tình trước tòa đại sứ 

Việt Cộng và Trung Cộng vào ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 2019. 

-         Tháng 5, 2019: Góp phần tổ chức buổi điều trần về nhân quyền 

tại Thượng Viện Canada, có sự tham dự của ca nhạc sĩ Việt Khang. 

-         Tháng 6, 2019: Tham dự buổi điều trần về nhân quyền ở Việt Nam tại 

Liên Hiệp Quốc, và Tòa Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, New York. Sau đó 

tham gia diễn hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York 

-         Tháng 6, 2019: Tham gia kêu gọi buổi gây quỹ cho đảng Bảo Thủ 
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-         Tháng 11, 2019: Chủ tọa và điều hợp buổi thuyết trình với giáo sư Lê 

Đình Thông về Mật Ước Thành Đô. 

-         Tháng 12, 2019 : Phối hợp với Mạng Lưới Nhân Quyền VN, tổ chức lễ 

trao giải nhân quyền hàng năm tại Thượng Viện Canada . 

-         Tháng 3 và 4, 2020 : Phổ biến bản nhận định về tình hình đại dịch để 

trấn an đồng hương tại Canada. 

-         Nhân dịp 30-4-2020 đánh dấu Quốc Hận thứ 45, vì đại dịch không cho 

phép tổ chức lễ thượng kỳ như hàng năm tại Quốc Hội, Liên Hội đã cùng với 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tổ chức Lễ Tưởng 

Niệm 30 tháng 4 trên Zoom và có truyền hình trực tiếp trên Little Sài Gòn 

TV. Đây là lần đầu tiên trong 45 năm nhiều cộng đồng và hội đoàn từ nhiều 

quốc gia trên thế giới đ̃ã hợp tác và cùng tham dự. 

 -         30 Tháng 7, 2020: Tổ chức buổi lễ Thượng kỳ ở Ottawa và biểu tình 

trước sứ quán Việt Nam và Trung Cộng 

-         Liên Hội đã cùng 84 hội đoàn trên thế giới tổ chức một cuộc trưng cầu 

dân ý trên mạng internet từ tháng 5 đến tháng 8 trên thế giới và tại Việt Nam 

về việc kiện Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông. Đã có 1,2 triệu người tham 

gia trưng cầu dân ý, và 95% đã đồng ý kiện TC ra toà án quốc tế. LHNV đã 

thông báo kết quả trưng cầu dân ý đến tất cả dân biểu và thượng nghị sĩ tại 

Canada, và đã nhận được một số phúc đáp ủng hộ của chính giới Canada. 

-         15/09/2020: Liên Hội Người Việt Canada tham gia vào tham luận đoàn 

tại buổi họp bàn tròn về trưng cầu dân ý và Biển Đông cũng được tổ chức 

trên mạng. Buổi họp đã có sự tham gia của nhiều đại diện từ Việt Nam, nhiều 

Cộng đồng trên thế giới, và một số dân biểu cũng như Thượng Nghị Sĩ tại 

Hoa Kỳ. 

-         19/09/2020: Tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội Người Việt 

Canada với rất nhiều quan khách khắp nơi tham dự. Phát hành Đặc San Kỷ 

Niệm 40 Năm Thành Lập Liên Hội Người Việt Canada. 

-         6/02/2021: Nhân dịp Tết Tân Sửu, Liên Hội tổ chức buổi văn nghệ với 

sự đóng góp của rất nhiều văn nghệ sĩ khắp Canada và các nơi khác trên thế 

giới với chủ đề Xuân Liên Kết. Đồng thời phát hành Bản Tin Mừng Xuân. 

 -         24/02/2021: Liên Hội cùng phối hợp với Viện Việt Nam Dân Chủ và 

nhiều Hội Đoàn khác tổ chức buổi thảo về việc cưỡng chế nội tạng của đảng 

Cộng sản Trung Quốc “CONFERENCE ON THE CCP'S FORCED ORGAN 

HARVESTING” on line và livestream trực tiếp trên các mạng xã hội. 
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-         30/04/2021: Liên Hội tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Hận qua viễn 

liên với sự hợp tác của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Đồng thời 

phát hành Bản tin đặc biệt số 30/4. 

-         11/05/2021: Liên Hội tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tổ 

chức viễn liên tại Washington DC 

-         Ngoài ra, Liên Hội làm việc cùng Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải 

Ngoại Việt Nam để tiếp tục liên lạc và kết nối với Hội Đồng Liên Tôn trong 

nước, đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ cũng như tự do tôn giáo tại Việt 

Nam. 

-         Với sự hợp tác của nhà thơ Duy Hân (Ủy Viên Văn Hóa) và anh MC 

Anthony Chim (Ủy Viên Truyền Thông) của Liên Hội, đã tổ chức qua viễn 

liên nhiều buổi nói chuyện về văn hóa và sức khoẻ v.v… Liên hội cũng 

thường xuyên có các bản tin để phổ biến tin tức, sinh hoạt. 

Các buổi Hội Thoại : 

·              Hội Thoại chủ đề Mùa Thu vào 24/10/2020 

·              Chia sẻ kinh nghiệm về “Nhiễm Dịch Cúm Vũ Hán Covid 

19”do Linh mục Nguyễn Văn Khải trình bày vào 8/11/2020. 

·              Hội thoại Chủ đề Covid-19, do Bs Trần Lê Hồng Phúc trình bày 

vào 21/11/2020 

·              Lịch sử Việt Nam dưới ánh sáng của khoa học, diễn giả Sử Gia 

Phạm Trần Anh, 13/12/2020 

·              Bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong sáng, diễn giả Vân Nhã 

(Texas), 27/12/2020 

·              Ung thư tiền liệt tuyến, diễn giả Bs Đặng Phú Ân, 13/3/2021 

  

Tiếp theo chương trình đại hội, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý bản điều lệ mới 

2021 không có phiếu chống nào. Vài điều thay đổi chính trong bản Điều Lệ 2021 là 

Ban Chấp Hành LH sẽ có 5 người thay vì 3 người như trong bản Điều Lệ 1980 và 

1988 (vai trò Tổng Thư Ký sẽ đổi lại là Chủ Tịch). Các hội thành viên của LH có 

thời hạn từ tháng 1 cho đến tháng 12 để đóng niên liễm. Nếu sau 6 tháng, một hội 

đoàn không đóng liên niễm thì sẽ không còn hợp lệ để làm thành viên của LH nữa. 

Bản Điều lệ mới sẽ được đưa vào Corporation Canada để hợp lệ và cho mọi người 

được biết và tham khảo. 

Sau đó, buổi bầu cử ban Chấp Hành mới đã tiến hành tốt đẹp với liên danh của ông 

Trương Minh Trí và kết quả đa số đại biểu bỏ phiếu thuận: 

•        Ông Trương Minh Trí trong vai trò Chủ tịch BCH Liên Hội 

•        Ông Vũ Đức Khanh - Phó chủ tịch Ngoại vụ. 

•        Ông Joseph Lê - Phó chủ tịch Nội vụ. 
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•        Ông Lê Hoàng Châu - Thư ký. 

•        Bà Hà Thị Diễm - Thủ quỹ 

Sơ lược về sinh hoạt của 5 thành viên mới này như sau: 

1-      Ông Trương Minh Trí định cư ở Montreal, tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học và 

tiến sĩ Tâm lý học. Ông hiện là chuyên viên trong ngành nhân dụng chính quyền liên 

bang ở Ottawa và làm tư vấn cho công ty tư nhân và nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc. 

Tiến sĩ Trương Minh Trí đóng góp cho Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, phụ trách 

đài Phát thanh Cộng đồng tiếng Việt tại Ottawa, giữ nhiều nhiệm vụ phục vụ cộng 

đồng trong nhiều năm qua. 

 

2-      Ông Vũ Đức Khanh là luật sư hiện đang hành nghề ở Ottawa. Ls Khanh là 

bình luận viên cho một số đài như BBC Việt, RFA Việt, Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông 

cũng là giáo sư bán thời gian ở Ottawa và có nhiều đóng góp cho sinh hoạt người 

Việt khắp nơi. 

 
3-      Ông Lê Joseph là một luật sư trẻ mới ra trường vào năm 2018, hiện đang hành 

nghề ở Montreal. Ls Joseph đã đóng vai trò quan trọng trong việc tu bổ lại bản điều 

lệ mới của Liên Hội bằng tiếng Anh và sẵn sàng đóng góp, liên kết sinh hoạt của 

cộng đồng người Việt với cộng đồng người Canada. 
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4-      Ông Lê Hoàng Châu tốt nghiệp kỹ sư năm 1988 và có bằng MBA (Cao học 

Quản Trị Kinh Doanh) hiện hành nghề ở Montreal, luôn sinh hoạt tích cực với Cộng 

Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal và LH Người Việt Canada. 

 
5-      Bà Hà Thị Diễm là chuyên viên Database Specialist ở Montreal, là cựu thành 

viên và thủ quỹ cho cơ sở Khuyến Học và Phát Huy Văn Hóa Việt Nam ở Montreal. 

Bà cũng là cựu giáo viên và là thành viên hội đồng quản trị của Trung Tâm Văn Hóa 

Hồng Đức ở Montreal, ngoài ra còn là Liên đoàn trưởng liên đoàn Việt Nam 

(Hướng đạo) tại Montreal. 

 
 

Sau Ban Chấp Hành, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2023 cũng đã được bầu cử với 

ba vị là: 

•        Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc 

•        Ông Trần Trân 

•        Ông Trần Văn Nhã 

Cuối buổi Đại Hội là phần họp của các Hội thành viên trong Liên Hội để bầu Chủ 

Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Người Việt Canada (Áp dụng 

Điều Lệ 2021). Đắc cử trong vai trò Chủ tịch là nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga 

(Montreal) và phó chủ tịch là ông Bùi Văn Hai (Calgary) 

Ông Trần Văn Đông sau đó đã cảm ơn BCH 2019-2021 hoàn thành tốt đẹp nhiệm 

kỳ 2 năm, cám ơn các đại biểu, ban Cố Vấn, ban Kiểm Soát, các thành viên BCH, 

Ủy Viên Ban Chấp Hành, Chủ Tịch các Hội thành viên đã hy sinh công sức, tiền bạc 

cho sinh hoạt Liên Hội..… Đặc biệt các vị đứng ra tổ chức ngày Đại Hội này như 

các ông Nguyễn Thái Trung, Trần Văn Nhã, Bùi Văn Hai, bà Nguyễn Ngọc 

Nga, ông Đào Bá Ngọc, bà Đặng Thị Danh, ông Trương Minh Trí, bà Vũ Anna 



- 6 - 

 

Nhung, ông Trần Trân, Trần Lê Hồng Phúc, Joseph Lê, Lê Hoàng Châu, Anthony 

Chim, bà Nguyễn Ngọc Duy Hân…. Ông Đông gởi lời chúc BCH mới tiếp tục trách 

nhiệm, có nhiều thành tựu hơn trong cộng đồng người Việt Canada và thế giới. 

Lễ Bàn giao sẽ được tổ chức ngày gần đây, Liên Hội sẽ tiếp tục giữ vững lập trường 

Quốc gia, đưa LH đến gần với các chính quyền Liên Bang và Tỉnh Bang, cũng như 

tiếp tục đóng góp và đấu tranh cho nhân quyền ở VN. Liên Hội cũng sẽ cố gắng sinh 

hoạt để ngày càng phát triển mạnh hơn về mọi mặt, đề cao sứ mạng liên kết với các 

hội thành viên, đoàn kết nhưng không xen vào nội bộ của các hội thành viên địa 

phương. 

Tiến sĩ Trương Minh Trí sau đó cũng cám ơn đặc biệt ông Trần Văn Đông đã có 

nhiều nỗ lực và thành công trong việc lèo lái con thuyền Liên Hội trong thời gian 

vừa qua, nay vì lý do sức khoẻ cần tạm ngưng sinh hoạt theo yêu cầu của bác sĩ. 

Trải qua nhiều thăng trầm Liên Hội Người Việt Canada vẫn đứng vững, nay được 

thêm nhiều người trẻ tuổi vào gánh vác, thật là một điều rất đáng mừng. Cầu chúc 

các sinh hoạt của người Việt khắp nơi đặc biệt Liên Hội Người Việt Canada được 

nhiều thành quả hơn nữa. 

 

 Email liên lạc Liên Hội Người Việt Canada: vcfottawa@gmail.com 

Duy Hân - Toronto 

www.vietnamvanhien.org 
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