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SERVING THE COMMUNITY SINCE 1993 

VAC ELECTION RESULTS 
KẾT QUẢ BẦU CỮ CĐ     

 

Congrats to the newly elected VAC 
President. Follow page 3 for details of 
the election.   

Chúc Mừng Tân Niên | Happy New Year    
 

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính chúc 
Quý Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo  
Quý Vị Trưởng Thượng 
Quý Đoàn Thể, Hội Đoàn 
Quý Thương Gia 
Quý Đồng Hương 

Một Năm Mới vạn sự như ý, nhiều may mắn, sức khỏe dồi 
dào, tràn đầy phúc lộc.  

Cầu mong cho đất nước Việt Nam sớm có ngày tự do dân 
chủ thật sự.   

 

Wishing you a  Happy and  

Prosperous  Lunar New  Year  
 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA THÀNH PHỐ                   
CHARLOTTE VÀ VÙNG PHU ̣CẬN 

PO BOX 38933 |Charlotte, NC 28278  

info@vietcharlotte.org | www.vietcharlotte.org | 704.607.7761 

IN THIS ISSUE 

JOB FAIR DETAILS   
HỘI CHỢ TÌM VIỆC LÀM 
Join us in this event. Follow page 7 for 
details.   

TẾT FESTIVAL  
NGÀY MỪNG XUÂN  

 

Check out the Tết Festival pictures on 
page 5 & 6. 

mailto:info@vietcharlotte.org
http://www.vietcharlotte.org/
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Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại thành phố Charlotte chân thành tri ân tất cả 

các Thiện Nguyện Viên đã đóng góp công sức và thời giờ trong việc tổ chức ngày Lễ Hội Mừng 

Xuân Đinh Dậu. Sự thành công của CĐ chúng ta đã hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp của quý vị.   

BCH CĐ cũng xin chân thành biết ơn sự sự hiện diện của quý ông bà, anh chị em đã đến tham dự 
lễ chào cờ đầu năm Đinh Dậu 2017 cuối tuần vừa qua của cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng 
Charlotte. Điều này đã chứng minh rằng cộng đồng chúng ta là con cháu của các bậc tiền nhân đã 
xây dựng, chiến đấu bảo vệ cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Ước mong quý vị hãy tiếp tục cộng 
tác với Ban Chấp Hành Cộng Đồng để vun đắp và nâng đỡ các thế hệ sau tiếp nối truyền thống 
dân tộc, phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. 

Nhân ngày đầu năm Đinh Dậu, xin kính chúc tất cả quý vị đồng hương và gia quyến một năm mới 
An khang và Thành đạt. 

VAC would like to thank you from the bottom of our hearts for a successful Tết Festival.  The 
success of the event truly depends on your contributions. Thanks again for your kindness, 
generosity, and volunteerism to make the Tết Festival a great success.   
 

VAC also would like to thank you for your participation in the New Year’s flag ceremony from the 
past weekend.  This is a great opportunity to express our gratitude to our ancestors.   
Please enjoy the pictures and video of the parade in the links below. 
 

Photo:  https://www.dropbox.com/sh/biwmbje9zk7sacq/AAAvJ0t7EToGIo6VBVAe-qkBa?preview=Tet-54.jpg 

Video Ngày Mừng Xuân & Học Bổng:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=iXj4DSOqJCk&feature=em-share_video_user  

2. https://www.youtube.com/watch?v=NKGJ-235Ngo 

      3.  https://www.youtube.com/watch?v=CL2mwQCnup8&feature=em-share_video_user  

Video Bầu Cử Tân Chủ Tịch CĐ:  

           https://www.youtube.com/watch?v=J9WA8O0Ax1Q&feature=share 

Chaoco-bauchutih-8phut.mov 
 

 

 

Tri Ân Quý Đồng Hương đã giúp trong Ngày Mừng Xuân Đinh Dậu của CĐ  
Special Appreciation to our Community Tết Festival 

https://www.dropbox.com/sh/biwmbje9zk7sacq/AAAvJ0t7EToGIo6VBVAe-qkBa?preview=Tet-54.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iXj4DSOqJCk&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=iXj4DSOqJCk&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=J9WA8O0Ax1Q&feature=share
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Kết Quả Cuộc Bầu Cữ Tân Chủ Tịch CĐ Cho Nhiệm Kỳ 2017 – 2019. 
Election Results of the VAC President for 2017 – 2019 Term 

Chúc Mừng bà Nguyễn Thu Hương đắc cữ Chủ Tịch CĐ Charlotte Nhiệm Kỳ II 

Phóng viên Cộng Đồng (Charlotte, 01/28/2017). Ông Trần Kim Khôi, được Ban Giám Sát chỉ 

định là trưởng Ban Vận Động bầu cử, tường trình trong buổi họp cộng đồng ngày 28 tháng 

01/ 2017 tại Dragon Court rằng đã cho phổ biến mọi tin tức về điều kiện ứng cử vào chức chủ 

tịch và thời gian nhận đơn trên bản tin cộng đồng, Carolina TV,…..đúng theo hướng dẫn nhưng 

không nhận được đơn ứng cử nào. Còn các bạn trẻ được tiếp xúc đều xác nhận chưa đủ điều 

kiện để đảm nhận chức vụ này. Do đó ông đề nghị lưu nhiệm bà Thu Hương làm chủ tịch thêm 

một nhiệm kỳ nữa để có thời gian lưu tâm đào tạo và hướng dẫn một số bạn trẻ sẵn sàng nối 

tiếp chức vụ này trong tương lai. Đa số tán thành ý kiến và biểu quyết giơ tay với tỷ số 96% 

(72/75) người hiện diện mà phần nhiều là các bạn trẻ. Trước tình huống này, bà Thu Hương 

đã chấp nhận chức Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Charlotte và vùng phụ cận nhiệm kỳ 

2017-2019 với điều kiện mọi người phải cùng tiếp tay, thật tâm với bà tạo dựng một cộng 

đồng vững mạnh, đoàn kết để đem lại lợi ích thiết thực cho đồng hương. Bà cũng cho biết sẽ 

thành lập Ban Cố Vấn Tài Chánh để hy vọng thời gian không xa tới đây có thể thực hiện được 

ước mơ là tạo lập được một ngôi nhà Việt Nam, nơi sinh hoạt chung cho Cộng Đồng. VH 

From the Community Reporter - (Charlotte, 01/28/2017). Mr. Trần Kim Khôi, as appointed by 

the VAC Supervisory Board to be the Head of the VAC Election Commitee, reported on 

January 28, 2017 at the Dragon Court restaurant that all the VAC Election information, 

requirements, and the deadline to accept applications for the next VAC president post were 

published in the Community monthly magazine, Carolina TV, etc.  But no applications were 

received. Also young people were contacted, but they confirmed not being ready for the 

post.  Hence he proposed that Mrs Thu Huong accept for another term the presidency, so the 

community may have enough time to work on forming and guiding young people to assume 

the post in the future. The majority of the people agreed with this proposal. They voted by 

hand, with the result of 96% (72/75) from those attending the event, mostly from the young 

people. Under the circumstance, Mrs Thu Huong accepted the post as the president of VAC 

for the term 2017-2019, on the condition that everyone must join hands wholeheartedly with 

her to help build a strong, united community to bring real benefits to our people. She also 

stated that an Advisory Finance Board will be formed in the hope one day we may realize the 

dream of having a Viet Nam House, a common place for our VAC activities.  VH 



VIETNAMESE ASSOCIATION OF CHARLOTTE   February 2017 

 

4 
 

 
   

 

 
 

Tâm tình chia sẻ của Chủ Tịch CĐ | A Few Words from the VAC President  

Kính thưa quý Đồng Hương, 

Trước hết, tôi xin cám ơn tất cả quý đồng hương và các thân hữu đã giúp tôi cũng như BCH 
CĐ hoàn thành các công việc trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua như thành lập Ban Vận Động 
Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ để có số lượng cử tri Việt Nam đáng kể, thành lập Ban Giám Sát 
CĐ, phát học bổng, tổ chức 2 lần Tết tại địa điểm thật lý tưởng, phát hành 2 đặc san cho dịp 
Tết, phát hành Bản tin hàng tháng để cập nhật đến quý đồng hương những tin tức trong 
CĐ, tìm việc làm cho một số đồng hương, mở hội chợ sức khỏe health fair, tạo cơ hội cho 
CĐ cùng nhau đi bộ, tham gia Đua Thuyền với Hội Thương Mại Á Châu, tham gia ngày Diễn 
Hành văn hóa quốc tế tại New York, gây quỹ cứu trợ lũ lụt Miền Trung, tham gia diễn hành 
trong Ngày Lễ Tạ Ơn,  và gần đây nhất là trong ngày mừng xuân Đinh Dậu của CĐ. Xin chân 
thành cám ơn những đóng góp, những giúp đỡ của quý vị.  Tôi và anh Long đã cố gắng hết 
sức lực, tâm huyết và thời gian hạn hẹp của mình cho những công việc đem lại lợi ích cho 
cộng đồng. Tuy vất vả nhưng chúng tôi mong muốn nhờ đó, cộng đồng chúng ta ngày một 
thăng tiến. Sự cổ võ, phê bình xây dựng là điều khích lệ cho chúng tôi. 
 

Nhiệm kỳ của tôi đã chấm dứt, nhưng vì bất đắc dĩ, không ai chịu ra ứng cử và quý vị thật 
tình muốn tôi tiếp tục thì với sự tin tưởng của quý vị, tôi chấp nhận làm Chủ Tịch thêm một 
nhiệm kỳ nữa để CĐ có đủ thời gian tìm người thay thế tôi vào nhiệm kỳ kế tiếp. Tuy nhiên 
tôi sẽ cần sự ủng hộ sự tiếp tay cụ thể của nhiều đồng hương hơn nữa để có thể đáp ứng 
cho những nhu cầu trong cộng đồng chúng ta. Chân thành cám ơn quý vị. 

Riêng về lịch trình sinh hoạt của CĐ năm 2017, BCH CĐ sẽ thúc đẩy một chương trình cho giới 
trẻ để học hỏi và thảo luận về văn hoá và lịch sử VN, về chính nghĩa của CĐ trong các buổi 
họp hàng tháng của BCH. Vào ngày 30 tháng 4, nhân dịp tưởng niệm 42 năm quốc hận, chúng 
ta sẽ có buổi chiếu phim Hồn Tử Sĩ do hãng VN film Club thực hiện.  Vào ngày 17 tháng 6 năm 
nay, Ban Chấp Hành CĐ dự định sẽ tham gia ngày Văn hóa quốc tế lần thứ 32 tại New York 
do CĐ người Việt liên bang Hoa Kỳ tổ chức. Xin quý vị liên lạc với BCH nếu muốn tham dự.    
Cũng như năm qua, trong mùa hè CĐ cũng sẽ có buổi picnic, ngày health fair, ngày CĐ cùng 
nhau đi bộ, dành giờ cho nhau để hiểu biết nhau hơn và thông cảm với nhau hơn.  
 

Một điểm son khác là BCH CĐ sẽ giúp hội sinh viên VN tại đại học UNCC để các cháu cùng 
đồng hành với BCH trong việc phát triển CĐ, tiếp tục công tác giữ gìn văn hóa dân tộc của 
người Việt chúng ta. 
 

Xin quý bậc phụ huynh hãy khuyến khích con cháu tiếp tay với với BCH CĐ để cùng nhau sinh 
hoạt và qua đó BCH có cơ hội để đào tạo các cháu thành những người lãnh đạo trong tương 
lai cho CĐ chúng ta.  
 

Xin chân thành cám ơn quý Đồng Hương. 
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Những hình ảnh ngày Mừng Xuân Đinh Dậu | Pictures Tết Festival 
 

Gian Hàng “Ông Đồ” viết Thư Pháp & Bói Quẻ Đầu Năm  

Phát Học Bổng, Thi Hoa Hậu & Nam Thanh Lịch  
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Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm – The New Year’s Flag Ceremony  

Bầu Cữ Tân Chủ Tịch CĐ - VAC President Election for 2017-2019 Term 

Các Gian Hàng Thực Phẩm & Trò Chơi cho thiếu nhi trong ngày Tết 
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Hội Chợ Tìm Việc Làm| Job Fair  

Ban Chấp Hành CĐ đã liên lạc với nhiều hãng xưởng trong thành phố Charlotte để những quý 
đồng hương nào đang tìm việc làm có thể đến nộp đơn và được phỏng vấn tại Hội Chợ Tìm 
Việc Làm (Job Fair).  Quý vị sẽ có cơ hội để gặp đại diện các hãng xưởng, nộp đơn xin việc và 
nộp resume cùng ngày. Dưới đây là ngày giờ và địa điểm của Charlotte Job Fair.   
 
Ngày và giờ: Thứ Năm ngày 9 tháng 2, 2017 từ lúc 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa 
Địa Điểm: Embassy Suites, 1917 Ayrsley Town Blvd, Charlotte NC 28273 
 
Xin hãy vào trang mạng dưới đây để biết thêm chi tiết:  
 

https://www.nationalcareerfairs.com/career-fairs/charlotte-career-fairs/ 
 
VAC has contacted a few companies within the Charlotte area. If you are looking for a job, 
Charlotte will have a job fair on: 
 
Date & Time: Thursday February 9, 2017 from 11am to 2pm 
Location: Embassy Suites 1917 Ayrsley Town Blvd Charlotte NC 28273 
 

You can get hired at the Charlotte job fair. It’s a free event. Please bring your resume.     
 

Please refer to the link below for details.  
 

https://www.nationalcareerfairs.com/career-fairs/charlotte-career-fairs/ 
 
 

 
 

https://www.nationalcareerfairs.com/career-fairs/charlotte-career-fairs/
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CAROLINAS FAMILY DENTAL CARE 
Bích Đương Nguyễn, DDS & Associates 

6800 Democracy Dr. Suite 100  
Charlotte, NC 28212 

704-535-8794 

 

Cần Sang Tiệm Nail 
Cần bán tiệm Nails Salon gấp. Tiệm 
rộng rãi, sạch sẽ, rent rẻ, income cao.  
Địa Diểm: Marion SC gần Myrtle Beach. 
         Xin liên lạc: Connie Điệp 

803-524-2358al F 

 

                                    
THE OLIVE LAW FIRM   

Attorney Juan A. Sanchez 
200 Queens Rd. Suite 200, Charlotte, NC 28204 

704-377-9222 (Day) | 704-887-5155 (Night) 

 

          

    

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN THÁI SƠN 
980-355-9798           Email: stran@apexlegaljd.com 

Luật Doanh Nghiệp – Kiến Trúc Xây Dựng - Luật 
Dân Sự - Giao Thông - Di Chúc  - Tai Nạn   

 

 
                                                                                                       

Our Sponsors 

Cần Sang Tiệm Tóc 
& Nails Salon 

Cần sang tiệm Cắt Tóc và Nails Salon 
trong thành phố Charlotte. Khu sang 
trọng, an ninh, gần Ballantine.   
Xin liên lạc: chị Dung 704-587-1223al 

F 

 

 

tel:704-401-4164
mailto:stran@apexlegaljd.com
tel:704-401-4164

