
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI  MELBOURNE – ÚC CHÂU 

Vietnamese Evangelical Church in Australia – Melbourne 

45 Pickett Street Footscray Vic 3011 

18 April 2021 

Dear Church Members, 

Further to the 2nd Communication dated 4 April 2021 relating to the upcoming EGM, the 

Church Committee is pleased to inform that: the planned EGM will proceed on Sunday 25 

April 2021 between 12 and 3pm (approx.). The sole purpose of the EGM is to elect a new 

committee of church management comprising twelve (12) Deacon positions. To achieve that 

stated outcome, the following have been finalized by the Church Committee in its meeting 

on Friday 16 April 2021: 

Nomination: 

• Nomination Forms received by the process due date have been reviewed. There is a total 

of 24 nominees as election candidates.  

 

       Register of Memberships (as at 30 June 2020): 
 

• The Register has been thoroughly reviewed. For the sake of simplicity, members who are 
16 or over recorded in the Register are eligible to vote. 

 
       Appointment of an independent Chair/Election Scrutineer: 
 

• Doug Shirrefs (Meditator) has accepted his appointment.  
 
Election Program: 
 

• The Election Program has been finalized. It contains details of voting and counting 
processes as well as measures to ensure the election transparency and fraud-free. 

Please refer to attached document, EGM Program 25 April 2021 (*) for additional 

information. 

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 vào ngày 4 tháng 4 năm 2021 liên quan đến Hội Đồng Bất Thường (HĐBT)  

Ban Chấp Hành vui mừng thông báo rằng: HĐBTdự kiến sẽ tiến hành vào Chủ nhật ngày 25 tháng 4 

năm 2021 từ 12:00 đến 3:00 giờ chiều (ước chừng). Mục đích duy nhất của HĐBT là bầu ra một Ban 

Chấp Hành bao gồm mười hai (12) Chấp sự. Để đạt được kết quả đã nêu, những điều sau đây đã 

được BCH thông qua trong cuộc họp vào thứ Sáu ngày 16 tháng 4 năm 2021: 

 

Việc đề cử: 

• Các Phiếu Đề Cử nhận được đến cuối ngày 9/4/2012 đã được xem xét. Có tổng cộng 24 người 

được đề cử làm ứng cử viên. 
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       Danh sách hội viên (khóa sổ vào ngày 30 tháng 6 năm 2020): 

• Danh sách hội viên đã được xem xét kỹ lưỡng. Một cách đơn giản, các hội viên từ 16 tuổi trở lên 

được ghi trong Danh sách hội viên đều đủ điều kiện bỏ phiếu. 

 

 Bổ nhiệm Người  Chủ tọa độc lập / Người Giám sát bầu cử: 

  

• Doug Shirrefs (Meditator) đã chấp nhận vai trò này. 

 

Chương trình bầu cử: 

 

• Chương trình Bầu cử đã được hoàn tất. Nó bao gồm các chi tiết về quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu 

cũng như các biện pháp để đảm bảo bầu cử minh bạch và không có sự gian lận. 

 

Xin vui lòng xem tài liệu, EGM Program 25 April 2021 (*) để biết thêm chi tiết. 

 

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.  

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. 
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