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BIÊN BẢN BUỔI HỌP NGÀY 13.02.2010
Địa điểm: Drammensveien 130 C, Skøyen Oslo
Thời gian: 13:15 đến 15:00
Thành phần tham dự:
- Ban tham vấn: Ôô. Nguyễn Ngọc Khung, Ngô Thanh Tâm, Phi Ngọc Hải
- Ban chấp hành HNVTN: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Đức Hóa, Tô Thị Bảy, Catti Ngô, Võ
Việt Cường
Nguyệt Minh
Vắng mặt: Ôô. Đỗ Duy Hùynh, Phạm Sĩ Việt, Phạm Bá Công và chị Nguyễn Ngọc Bích
Nội dung buổi họp:
Giải quyết thư trả lời kommune về đơn xin xây dựng tượng đài.
Buổi họp bắt đầu lúc 13:15 UBXDTĐ anh Nguyễn Minh Tuấn trình bày khái quát tiến trình
dự án tượng đài kể từ buổi họp 24.10.09 mà đa số hội đoàn hịen diện ủy thác vai trò điều hợp
cho HNVTN để hình thành UBXDTĐ.
Tiếp theo anh Nguyễn Minh Tuấn trình bày hiện tình và thư trả lời của kommunen để mọi
người thảo luận và tìm cách giải quyết thoả đáng.
Qua thảo luận mọi người đồng ý đưa ra hai giải pháp:
1.Giải pháp cứng:
-

-

Viết thư trả lời cho kommune trình bày những điểm khác biệt, bất đồng giữa hai tổ
chức TTVN và HNVTN vì vậy mới có hai lá đơn. Đồng thời giải thích thêm HNVTN
trong hai năm qua đã tỏ thiện chí trao đổi hợp tác với TTVN nhưng dự án đã bị đông
cứng và bất thành.
HNVTN đã hai lần mời TTVN tham dự buổi họp 24.10.09 và 14.11.09 để mời tham
gia vào Ủy Ban nhưng không mang lại kết quả. Do đó HNVTN sẽ tiến hành vận động
chữ ký của đồng hương để đệ trình lên Oslo Kommunen yêu cầu xét lại.

2.Giải pháp mềm:
-

-

HNVTN rút đơn của mình.
Đề cử ông Phi Hải và chị Nguyễn Ngọc Bích đại diện HNVTN để liên lạc với TT.
Thích An Chí, HT. Giáo hội Phật Giáo VNTN, ông Ngô Thanh Tâm và ông Khung sẽ
liên lạc với LM. Huỳnh Tấn Hải Trung tâm Mục Vụ để trình bày lý do HNVTN rút
đơn và đã phụ lòng ủy thác vai trò điều hợp viên UBXDTĐ của CĐ.
Ông Ngô Thanh Tâm liên lạc TTVN yêu cầu họ đứng ra triệu tập đại hội gồm tất cả
các hội đoàn tại Nauy để thành lập một UBXDTĐ mới. Những hội đoàn nào TTVN
không mời thì hội NVTN sẵn sàng đứng ra mời.
Mục đích của đại hội này là thành lập uỷ ban XDTĐ mới và quy tụ ít nhất 9-10 thành
viên, hai bên (TTVN và HNVTN) đều rút đơn của mình. Uỷ ban mới sẽ nộp đơn cho
đại diện kommune ngay trong đại hội.
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-

Mẫu tượng đài sẽ hoàn toàn do tân UBXDTĐ quyết định.
Yêu cầu Kommune quy định thời gian phải thực hiện xong tượng đài (tránh trường
hợp kéo dài như TTVN).
Được hỏi nếu Đại hội tương lai đề cử anh Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục làm điều phối
viên thì anh có nhận không, anh Tuấn trả lời không, anh không cần lưu danh trong
công trình chung xây dựng tượng đài, anh cần dồn tâm lực vào việc xây dựng Hội.

Bỏ phiếu quyết định:
Sau khi đưa ra hai giải pháp, BCH/BTV trong buổi họp đã bỏ phiếu kín với kết quả là: 7
phiếu cho giải pháp mềm và 2 phiếu cho giải pháp cứng.
Phân chia công tác để thực hiện giải pháp nêu trên.
Cuộc họp kết thúc lúc 15:00
Biên Bản này gồm có 2 (hai) trang, được đánh số thứ tự từ 1 đến 2.
Làm tại Oslo ngày 14 tháng 02 năm 2010
KHÁN,

Thư ký lập Biên Bản:

Nguyễn Minh Tuấn
HT. Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo & Vùng Đông / Na Uy

Trần Thị Nguyệt Minh
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