On Feb 24, 2014, at 7:42 PM, Captduong <captduong@yahoo.com> wrote:
>>>
>>> Thưa anh Tiên, đây là bài phát thanh của chúng tôi, nhờ phát vào thứ Bảy ngày 01/03/2014 trong
chương trình phát thanh CĐVNBC. Xin Anh cho phát giùm , rất cám ơn anh.
>>> Đây là bài phát thanh của tập thể HV QTTVN ĐÒI HUỸ BỎ ĐL2014. Thưa anh chị HV QTTVN. Trong
tuầ n qua, chúng ta đã nhận được bản Thông báo từ BQT/QTTVN về việc ngưng thi hành ĐL2014, tăng lệ
phí niên liễm lên $50.00 thay vì $48.00, và sẽ trưng cầu ý kiến về việc trả lại tiền cho HV. Hôm nay chúng
ta muốn bàn về đề tài trả tiền lại.
>>>> Có một ý kiến sau đây chúng ta thử suy nghĩ. Tình cờ chúng ta gặp một người khách. Ông có vẻ
biết rành về tình hình QTTVN. Ông bảo QTTVN cho ngưng thi hành ĐL2014 là đúng đắn và khôn ngoan.
Ai đòi tiền lại thì cũng welcome. Vì ví như 2 Năm tới có 200 người chết thì ít nhứt phải trả từ 2 triệu tới 3
trịệu. QTTVN sẽ không còn tìên trả cho 2 ngàn HV còn lại. Bắt buộc QTTVN sẽ không còn có thể tiếp tục
hoạt động đựơc nữa. Còn bây giờ gỉả như có 2 trăm người rút ra, số tiền phải trả tối đa chỉ chừng 7 trăm
ngàn! Bù lại, Tiền niên lĩêm có hơn 600 ngàn trong Năm nay. Vậy thì tìên dự trử hầu như không có gì
thay đổi. Hơn nữa, những HV đòi tìên lại và đòi huỹ bỏ ĐL2014 khòng còn có lý do gì để đòi hỏi hơn nữa.
QTTVN sẽ trở lại Bình thừơng, có thể tiếp tục như cũ. QTT sẽ nhẹ đi rất nhiều! Bớt gánh nặng, bớt lo về
tiền bạc. Và có thời gian chấn chỉnh lại những gì cần thiết.
>>> Qua phát biểu của người ngoài cuộc, chủng ta mới thấy rằng, ý kiến bỏ hội, ở lại hội, hay duy trì
QTT không còn có gì mâu thuẫn vả không còn là bài tính khó nữa. Chúng ta mời BQT QTTVN em t ý
kiến nầy.
>> Riêng chúng ta hịên giờ không biết chừng nào BQT QTTVN đưa ra quyết định trả tiền lại cho HV
muốn bỏ hội. Chúng ta mong mỏi quyết định này xảy ra càng sớm càng tốt. Sau đây chúng ta có đề nghị
với BQT/QTTVN khi có quyết định trả tiền lại cho HV, phải làm những việc như sau:
>> - Một, phải trả tiền lại cho tất cả HV đã bỏ hội từ trước, gồm hơn 300 người.
>>> - Hai, trả tiền theo tỷ lệ số tiền hiện có trên số tiền HV đã đóng góp (sau khi đã trả cho những HV
chết. Ví dụ, tổng số tiền đóng góp là 10 triệu, trừ tiền trả cho HV chết là 5 triệu, còn trên lý thuyết là 5
triệu, mà thực tế chúng ta chỉ còn 3 triệu. Vậy thì tỷ lệ 3 trên 5 là tỷ lệ trả tiền cho những ai muốn ra
hội.)
>
- Ba, phải công bố trên công báo số tiền chi thu trên. Thời gian trả tiền, cách trả tiền.
>
Chúng tôi Thông báo cho BQT/QTTVN biết có một số HV không nhận được thơ Thông báo ngưng thi
hành ĐL2014. Yêu cầu phải gửi Thông tin đầy đủ cho hơn 2 ngàn HV chúng tôi. Việc nầy không thường
xảy ra trong thời gian trước đây.
>
Thưa anh chị hvQTTVN. Sở dĩ chúng ta tập họp lại là để tiếng nói của chúng ta có sức mạnh. Trước
đây những lời nói và ý kiến hay ho của cá nhân không được quan tâm. Nay chúng ta đã trở thành yếu tố
quyết định. Chúng ta lập lại một lần nữa rằng, một số HV của chúng ta muốn bỏ hội, và đòi tiền lại.
Mong rằng BQT/QTTVN không làm khó dễ chúng ta. Còn QTT có còn tồn tại hay không, sẽ tuỳ theo số
lượng hv muốn tiếp tục ở lại hội. Rất mong những gì chúng ta nói ở đây sẽ được BQT QTTVN lưu ý.
>
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