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Biên Bản Buổi Họp
Oslo, ngày 04 tháng 03 năm 2011
Buổi họp của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ), tổ chức vào ngày 04 tháng 03 năm
2011; Lúc 19giờ00; Địa điểm tại Oslo.
Thành viên và vận động viên của UB hiện diện buổi họp gồm có: 1) Nguyễn Đức Hóa; 2)
Nguyễn Ngọc Khang; 3) Trần Bửu Thọ; 4) Võ Việt Cường; 5) Trần Nguyệt Minh 6) Đỗ Duy
Huỳnh; 7) Tô Thị Bảy; 8) Lưu Lai; 9) Ngô Thanh Tâm; 10) Tôn Thất Sơn; 11) Chế Quang Tấn;
12) Nguyễn Văn Đồng, 13) Hoài Trang; 14) Phạm Quang Duy Anh ; 15) Nguyễn Văn Giầu
Vận Động viên: 1) Hoàng Văn Đoan; 2) Hà Ngọc Anh; 3) Nguyễn Châu Tùng
Buổi họp lần này có nhiều thành viên và vận động viên tham dự lần đầu, do đó sau phần giới
thiệu, Anh trưởng ban nêu lên một số nguyên tắc chung trong buổi họp là: Thành viên UB và
vận động viên thảo luận và đóng góp ý kiến như nhau, chỉ khác nhau khi có một sự việc phải
”trưng cầu” qua lá phiếu, thì chỉ có thành viên UB mà thôi.
I -Nội dung Chương trình buổi họp:
1) Duyệt xét về sự vận động qua những buổi tổ chứcTết.
2) Thông báo Bản Thể Lệ mới.
3) Cuộc thi Tuyển chọn mô hình tượng đài.
- Viết bài/Innledning nói về ” Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam”
- Thời gian, Địa điểm nhận mô hình, Bản đồ khu vực Sjøfartsmuseum, Kích thước/ khổ tượng
đài.
4) Vận động TTMV và GHPG, qua những buổi lễ- tổ chức.
5) Các vận động khác ( phương thức quyên góp, cách thức vận động những địa phương chưa có
hội..)
6) Tăng sức mạnh cho chương trình xây Tượng Đài.
7) Linh Tinh: - Đề nghị từ Hội NVTD tại Bergen ”gởi qua Mail”
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II- Phần thảo luận:
1) Qua phần trình bày và thông tin của các thành viên UB phụ trách qua các buổi tổ chức Tết
các nơi như: GHPG- Oslo, TTMV-Oslo, Hội NVTN- Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg,
Kristiansand, Porsgrunn, Moss, Fredrikstad……Kết quả sự hưởng ứng của đồng bào hơn sự dự
trù, chỉ trong vòng 3 tuần số tiền quyên góp tăng gấp đôi, tính đến ngày hôm nay tổng cộng tiền
quỹ đóng góp lên đến,
kr: 472 558 (Bốn trăm bảy mươi hai ngàn, năm trăm năm mươi
tám)
2) Bản Thể Lệ mới - Một số quy định bổ túc, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu theo tình hình
mới, như từ nhân sự thành viên UB- vận động viên, trách nhiệm bảo quản tượng đài v.v…
Anh Nguyễn Đức Hóa thông đọc Bản thể lệ điều hành gồm có 9 Điều chính và nhiều Mục phụ.
Cũng theo Bản thể lệ trong phần 4 quy định: Thành phần UBXDTĐ gồm có: Trưởng ban, Phó
ban, Thư ký, Thủ quỹ, Kế toán viên. Nhân buổi họp này, gồm đông đủ thành viên UB qua phần
đề nghị như sau: Chị Trần Nguyệt Minh với chức vụ Kế toán viên kiêm Phát ngôn viên của UB.
Phó ban tạm thời để trống.
Tất cả thành viên đều đồng ý và tán thành mọi chi tiết ghi trong Bản thể lệ, ngoại trừ Điều 2,
Mục 2.2 sửa đổi chi tiết qua sự đề nghị theo qua email của Hội NVTD - Bergen.
3) Cuộc thi tuyển chọn mô hình tượng đài: Anh Khang sẽ viết bài/innledning nói lên ý nghĩa của
tượng đài gồm có 3 mục tiêu chính – Tri ân thủy thủ và nhân dân Na Uy - Đánh dấu cuộc hành
trình tìm tự do - Thuyền Nhân Việt Nam đóng góp vào xã hội đa dạng Na Uy……..
Và bài viết của người Na Uy rất chi tiết về cuộc hành trình tìm tự do bằng đường biển của
chúng ta.
- Sjøfart Museum đã thỏa thuận cho chúng ta 1 phòng để triển lãm mô hình.
- Vào khoảng tuần tới (Trong tháng 3 này) Oslo Kommune sẽ hồi đáp cho chúng ta biết kích
thước tượng đài, sau đó chúng ta đăng báo cuộc thi mô hình và khoảng 3 đến 4 tháng sẽ có
cuộc thi tuyển.
- Ban giám khảo có quyền hủy bỏ cuộc thi tuyển chọn mô hình, nếu thấy không đủ tiêu chuẩn.
- Về Điêu khắc gia nước ngoài: Rắt khó khăn cho chúng ta về việc vận chuyển v.v…
- Về giá tượng đài: Do Hội điêu khắc gia đề nghị ( kr: 1.200 000 )
4) Vận động TTMV và GHPG.
- Cô Hoài Trang phụ trách vận động TTMV qua những buổi Lễ VN nhiều nơi tại Vùng Đông,
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dưới sự hổ trợ của Cha Huỳnh Tấn Hải và ngày gần nhất trong năm vào ngày 14 tháng 5 sẽ có
buổi Thánh Lễ - Kiệu Đức Mẹ. Cha đã đồng ý cho UB đặt bàn vận động.
- Ông Nguyễn Văn Đồng với tư cách Phụ tá Ngoại vụ liên lạc với các hội đoàn VN, từ nay sẽ là đại diện
chính thức của GHPGVNTN-NU trong UBXDTĐ. Ông Đồng cũng cho biết UBXDTĐ nếu cần liên lạc
trực tiếp với GH thì sẽ liên lạc với Thày Thích Viên Ngộ. Ông Lâm Bá Thắng vẫn là thành viên trong
UBXDTĐ. Ông Đồng sẽ vận động GHPG qua những buổi Lễ Chùa Khuông Việt tổ chức, đặc biệt vào
tháng tư sắp tới Chùa có buổi Lễ Phật Đản, Giáo hội đã sẳn sàng cho UB đặt bàn vận động.

Như vậy trong tháng tới 2 tôn giáo sẽ có Đại Lễ, buổi họp đề nghị 2 Anh Trưởng và Phó mỗi
người đi vận động một nơi.
5) Các vận động khác: Nhận định chung trong buổi họp về việc vận động, đến người Việt chúng
ta sống rải rác khắp nơi, nhiều nơi đông dân cư lại chưa có chi hội người Việt cũng không có hội
đoàn, do đó buổi họp nêu lên một số cách thức thông tin như sau:
- Đề nghị Anh Ngọc Khang liên hệ những Bác Sĩ VN để có danh sách người Việt.
- Ông Ngô Thanh Tâm đề nghị ” đầu tư” vào việc gởi thư đến đến từng nhà.
- Nhiều người sống biệt lập có thể gởi thư đến những gia đình này.
- Mỗi khu vực chia nhỏ để vận động đến từng nhà.
- phát triển vận động viên giúp UB gởi thư đến từng gia đình.
-Thư vận động mới, ghi những thành quả mà UB đã thực hiện được.
- Kêu gọi các chi hội NV, hội đoàn, nhóm thân hửu phụ trách gởi thư đến từng nhà. v.v……
- Nhiều sáng kiến thông tin vận động nêu trên, UB sẽ cố gắng liên hệ chi hội, hội đoàn, nhóm
thân hửu tích cực phổ biến tin tức đến đồng bào về việc XDTĐ tri ân, chỉ có vấn đề gởi thư đến
mọi gia đình NV là cách đơn giản nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất vì UB không có quỹ riêng
để trang trải chi phí tem thư này.
6) Tăng sức mạnh cho chương trình xây tượng đài: Để có được sự hỗ trợ tinh thần của thân hữu
Nauy anh Ngọc Khang có sáng kiến thành lập nhóm thân hửu Na Uy, thành phần gồm có như:
Thuyền Trưởng, Nhà Báo, Chính Trị Gia …… có tiếng nói trong xã hội Na Uy. Với mục đích sẽ
giúp chúng ta (UB) trong tương lai khi cần tiếng nói hỗ trợ trong việc xây dựng tượng đài. Ông
Tôn Thất Sơn và nhiều thành viên cũng đồng tình sự dự trù và sáng kiến trên của Anh Khang.
7) Phần linh tinh: Đề nghị và góp ý.
- Đề nghị UB nên tiến hành thủ tục nhận đất (nơi XDTĐ)
- Số tiền bà con đóng góp XDTĐ có thể xin được khấu trừ thuế ?
- UB chúng ta nên có thư cám ơn đến từng cá nhân đóng góp ?
- Đề nghị UB ghi đậm số tiền bà con đóng từ 5000 trở lên,? để tránh lẫn lộn giữa 500 như 5000
và 1000 như 10000 mặc khác bà con nhìn danh sách có người đóng nhiều, mình cũng đóng
nhiều…
Góp ý:
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- UB đã nhận thư phúc đáp chấp thuận từ Sjøfartsmuseum.UBXDTĐ, Sjøfartsmuseum cùng
Kunst i Oslo tiếp tục làm việc với nhau trong chương trình xây tượng đài Tri Ân.
- UB đã hỏi thăm cơ quan hửu trách, chúng ta không có tiêu chuẩn này.
- UB chúng ta đã có thư cám ơn đến bà con đóng góp cho những ai có mail.
- Chúng ta không nên ghi đậm số tiền qua phần đề nghị vì sợ hiểu lầm….
- Buổi họp kế tiếp chưa ấn định thời gian, sẽ liên lạc qua mail khi sắp xếp thời gian và địa điểm.
Buổi họp khai mạc vào lúc 19 giờ 00’ và kết thúc 21 giờ 30’ cùng ngày, trong tinh thần lạc quan
vui vẻ, tiếng cười vang của mọi người lan dần trên khóe mắt, như nhìn thấy tượng đài mờ mờ
trước mặt.
Biên bản ghi nhận trong buổi họp tại Oslo ngày 04 tháng 03 năm 2011.
UBXDTĐ
Tm. BĐH

UBXDTĐ
Tm. BĐH

Thư ký
Trần Bửu Thọ

Trưởng ban
Nguyễn Đức Hóa

- Hồ sơ - lưu.
- Biên bản gồm có 4 trang và gởi cho thành viên, vận động viên của UBXDTĐ qua Email.
- Đính kèm Bản Thể lệ điều hành.

