
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI  – ÚC CHÂU 

Vietnamese Evangelical Church in Australia – Melbourne 

45 Pickett Street Footscray Vic 3011 

04 April 2021 

Dear Church Members, 

  

Further to the previous communication relating to the upcoming EGM, the Church Committee is 

pleased to inform that: 

 

The high-level program for the EGM has been drafted and approved in the recent Committee meeting. 

It comprises necessary activities between now and 25 April 2021 to make the day a successful event 

for the church unity, for example the candidate nomination procedures, and the engagement of an 

independent election scrutineer, etc.  

Please refer to Document #1 - EGM High Level Program for details.  (*) 

 

The candidate nomination for the election of the committee of church management will effectively be 

open on 4 April 2021 and close on 9 April 2021.  There will not be a cap on the number of nominees. A 

list of qualified nominees will be finalised and made public on 18 April 2021.  

Please refer to Document #2 - Nomination Form for Church Committee Election for details. (*) 

 

Regarding the engagement of an independent chairperson/election scrutineer process, possible 

options have been canvassed and consulted with interested parties. An announcement of this 

appointment is anticipated to be made on 18 April 2021.  

 

The Church Committee appreciate your understanding and support. 

(*) Please contact Church Committee via secretary@vecamelbourne.com.au to obtain this document  

 

Kính thưa Hội Thánh, 

 

Tiếp theo  thông tin gửi ra lần trước liên quan đến Hội Đồng Bất Thường (HĐBT)  Ban Chấp Hành xin 

gửi đến quý hội viên thông báo sau: 

 

Chương trình HĐBT tổng quát đã được soạn thảo và thông qua trong cuộc họp gần đây của Ban 

Chấp Hành.  Chương trình này bao gồm các hoạt động cần thiết từ nay đến ngày 25/04/2021 để cho 

ngày Hội Đồng trở thành một sự kiện thành công cho sự hiệp nhất của Hội Thánh,  chẳng hạn như 

các thủ tục đề cử ứng viên và sự tham gia của một người giám sát bầu cử độc lập, v.v., 

Xin vui lòng xem tài liệu #1 để biết thêm chi tiết (EGM High Level Program) (*) 

 

Việc đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử Ban Chấp Hành sẽ được bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 năm 2021 

và kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Sẽ không có giới hạn về số lượng người được đề cử. Danh 

sách những người được đề cử đủ tiêu chuẩn sẽ được tổng kết và thông báo vào ngày 18/04/2021. 

Xin vui lòng xem tài liệu#2 để biết thêm chi tiết (Nomination Form for Church Committee Election) (*) 

 

 Về việc lựa chọn một người trung lập để chủ trì/giám sát bầu cử, các phương cách khả thi đã được 

thảo luận và tham khảo với hai bên. Thông báo về việc bổ nhiệm người này theo dự kiến sẽ vào ngày 

18/04/2021. 

  

Ban Chấp Hành chân thành ghi nhận sự hiểu biết và hỗ trợ của quý vị. 

 

Thay mặt Ban Chấp Hành/On behalf of the Church Committee 

  

Ban Thư Ký/Secretariat 

Nguyễn Văn Vệ và Lê Hữu Hiền 

 (*)  Xin vui lòng liên lạc với Ban Chấp Hành qua secretary@vecamelbourne.com.au  để lấy tài liệu này.  
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Church Committee: Mục Sư Dương Hữu Dũng, Phạm N Trọng Nhân, Phạm Thế Duy Thanh, Huỳnh 

Tuyết Dung, Tăng Văn Hòa, Phó Quốc Vân, Vũ Tiến Lộc, Phạm Như Phúc, Lê Hồng Phước, Huỳnh 

Thiên Quốc Thái, Phó Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Vệ and Lê Hữu Hiền 


