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Thư Mời 

V/v Họp Đại Hội Đồng Liên Hội và Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành 2022-2024 

Kính thưa các  Hội Đoàn, Đoàn thể thuộc thành viên Liên Hội người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức,   

Ban Chấp Hành của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã được lưu nhiệm 

lần thứ hai trong cuộc bầu cử ngày 9.6.2018 tại Mönchengladbach với nhiệm kỳ hai năm 2018-

2020. 

Tiếc thay, trận Đại Dịch COVID hoành hành từ năm 2020 khiến mọi sinh hoạt cộng đồng truyền 

thống của Liên Hội vì sự an toàn sức khỏe cho các thân hữu đều bị hạn chế hay hủy bỏ. Do đó buổi 

họp Đại Hội Đồng định kỳ của Liên Hội không thể tổ chức trong hai năm qua. Vấn đề này đã được 

Ban Chấp Hành đưa ra trong các Thông Cáo vào ngày 24.4.2020, 2.10.2020 và 10.4.2021.  

Dầu vậy, trong suốt thời gian qua Ban Chấp Hành Liên Hội vẫn kiên trì thực hiện tiếp tục những 

công tác sinh hoạt cộng đồng bắt buộc . 

Hiên tại, tuy sự lây nhiễm của dịch bệnh vẫn còn đáng ngại nhưng diễn tiến căn bệnh không còn 

nguy hiểm trầm trọng đến tính mạng của người bệnh như trước nữa.  

Nhân dịp dịch bệnh trên đà thuyên giảm, chúng tôi kính mời toàn thể Hội Hội Viên và Thân Hữu 

của Liên Hội, trong điều kiện tuân thủ các quy định y tế hiện hành của chính phủ Đức, đến tham gia 

buổi họp Đại Hội Đồng và Bầu Cử Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ được tổ chức 

vào :  

Thứ Bảy ngày 2 tháng Bảy năm 2022 từ 14:00 giờ đến 18:00 giờ  

Tại Hội Trường nhà thờ St. Heilig Geist , Stapper Weg 335  ,    41199 Mönchengladbach  

Với dự thảo chương trình nghị sự như sau: 

1.- Tường trình sinh hoạt của BCH  Liên Hội  

2.- Các Hội Đoàn, Tổ Chức  chống Cộng trình bày nhận xét,  

     rút ưu khuyết điểm trong quá trình hoạt động 

3.-Báo cáo hoạt động của các Hội Đoàn địa phương 

4.-Chuẩn bị bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022-2024:  
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        *Đề cử Ủy Ban phụ trách Bầu Cử 

        *Ghi danh các Liên Danh ứng cử và/hoặc  đề cử các Ứng Cử Viên 

        *Tiến hành bầu cử  

5.-Bàn giao giữa hai ban chấp hành cũ và mới: hồ sơ, dấu ấn, trang Web ... 

6.-Góp ý của các Hội Đoàn, Tổ Chức với tân Ban Chấp Hành 

7.-Giải lao, dùng cơm tối đơn giản trước khi chia tay.  

Vì sự tồn tại của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn trên đất Đức chúng tôi tha thiết kêu gọi sự 
tham gia nhiệt thành của tất cả Hội Hội Viên và Thân Hữu của Liên Hội vào buổi họp quan 
trọng này. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả thành viên Liên Hội, đặc biệt là giới trẻ thuộc thế hệ 
một rưỡi và thế hệ thứ hai của người Việt Tỵ Nạn, mạnh dạn đứng ra ứng cử tiếp nối trách 
nhiệm gìn giữ cộng đồng. 

Sự thành công của cuộc họp Đại Hội Đồng là sự góp phần thành công chung của Cộng Đồng 
Người Việt Tỵ Nạn tại Hải Ngoại. 

Để tiện cho việc tổ chức ngày họp Đại Hội Đồng được chu đáo xin quý Hội Đoàn thông báo sớm 
số người tham dự đến ông Phó Chủ Tịch Nội Vụ Nguyễn Văn Rị Tel. 0157 33495440 

Hoàng Thị Mỹ Lâm 

Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V.  

 
  


