Bài cậy đăng,

THƯ NGỎ
Kính Gởi:
Đề mục:

I)

- Quí Hội Viên Quỹ Tương Tế Việt Nam (QTTVN)
- Quí Vị quan tâm tới sinh hoạt cộng đồng Việt Nam

Xem xét sự Thành Công và Thất Bại của QTTVN,
Để tìm một giải pháp công bằng cho Hội viên và Ban Quản Trị (BQT)

THÀNH CÔNG:
1.

Đã qui tụ được gần ba ngàn (3,000) Hội viên

2.

Số Hội viên tăng nhanh, từ khi có BQT hiện nay, từ 600 lên đến 3,000

3.

Hội viên qua đời đóng tiền ít mà được hưởng nhiều

4.

Qua 18 năm hoạt động đã chi trả đầy đủ cho các Hội viên qua đời

5.

BQT và Ban Cố vấn hoạt động trong sáng vô vị lợi, không nhận thù lao,
chí công vô tư

6.

Đã phúng viếng 497 Hội viên qua đời với số tiền trên $5 triệu USD, trung bình
khoảng $11,000/Hội viên qua đời

7.

Tồn quỹ dự trữ hiện nay còn nhiều, khoảng $3,600,000 USD.

II) THẤT BẠI:
Những thất bại có thể mau chóng đưa đến khánh tận của QTTN khiến Ban
Quản Trị phải đưa ra Bản Điều Lệ mới 2014 , huỷ bỏ tất cả 5 BĐL cũ có
nguyên nhân từ chính những điểm thành công kể trên của QTTVN:
1&2Đã qui tụ được gần ba ngàn (3,000) hội viên+
Số Hội viên từ khi có BQT hiện nay, tăng nhanh, từ 600 lên đến 3,000
Việc số Hội viên tăng nhanh, ai cũng nghĩ đó là sự thành công, nhưng đây chính là
điểm mấu chốt dẫn đến thất bại.
Để có được số Hội viên tăng nhanh chóng như trên, BQTmới (liên tục từ 1998-2013)
đã sửa đổi Điều Lệ 1995 để gia tăng quyền lợi cho Hội viên một cách hấp dẫn đến kỳ
lạ Ex : vào hội sau 6tháng đóng 180$ qua đời lãnh 7,000$ gấp 38 lần số tiền đóng …..
nên số Hội viên bảo nhau ghi danh rất đông. Nhưng chính sự marketing này,chỉ
muốn lôi cuốn người gia nhập ,không căn cứ trên Thu-Chi ,không nghĩ đến ai sẽ chịu
thiệt hại khi phài trả số tiền sai biệt qúa đáng như trên , đã đưa QTTVN đến sự thâm
thủng trầm trọng,
Sự khánh tận sẽ tới rất nhanh nên BQT buộc lòng phải đưa ra Bản Điều Lệ 2014.

3-Hội viên qua đời đóng tiền ít mà được hưởng nhiều
Trong Tâm Thư ngày 01-11-2013, ông Chủ Tịch QTTVN cho biết là các Hội viên
qua đời chỉ đóng trung bình từ 20% đến 30% số tiền được lãnh khi qua đời,
tức là trung bình chỉ đóng ¼ số tìền được lãnh.
Nghĩa là trong $5,000,000 USD các Hội viên qua đời đã nhận,
họ chỉ đóng: $5,000,000 / 4 = $1,250,000 USD.
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Còn lại $3,750,000 USD là lấy từ tiền dự trữ của các Hội viên còn sống đóng góp.
Khi 1HV mất đi, hội đã dùng tiền đóng góp của bốn (4) người để phúng viếng.
3,000.HV thì chỉ có một phần tư (3,000/4) = 750 ng nhận được tiền phúng điếu,
Còn 2,250 ng mất hết tiền đã đóng do QTT đã chi trả cho người mất trước rồi!
Đó là thành quả của việc đóng ít mà hưởng nhiều!!
Ông Hội Trưởng cũng như các Quản Trị Viên và Quí vị trong ban Cố Vấn chắc chắn
đã biết điều này trước mọi người từ lâu rồi,
Nhưng chính là do BQT đã tự đặt ra điều lệ để chiêu dụ cho nhiều người vào hội, thu
được nhiều tiền để phúng viếng hậu hĩ ,. Sau 18 năm có tiếng tốt, quỹ của hội thâm
thủng trầm trọng vì việc phúng viếng quá đà , qúivị trong HĐQT đã biết rất rõ
nhưng vẫn cố tình che dấu tiếp tục để việc sai lầm tiếp diễn làm hại cho đại đa số hội
viên , chỉ giúp ích cho một số nhỏ để mua lấy tiếng tốt mà thôi,
Trên phương diện
pháp luật và đạo đức, che dấu sự thật để mưu lợi cho người này mà làm hại người
khác là vi phạm lẽ công bằng. Đã có vị phát biểu cho rằng đây là một vụ lường gạt rất
lớn ,số nạn nhân tới trên hai ngàn (2,000. ) người !

4

,BQT và Ban Cố vấn hoạt động trong sáng vô vị lợi, không nhận thù lao,
chí công vô tư
Vì tin tưởng vào sự hiểu biết của các vị BQT và Ban Cố Vấn nên mọi người khi gia
nhập Hội đều nghĩ là các Hội viên có quyền lợi như nhau. Đó là điều căn bản của Hội,
với tên gọi là Tương Tế. Nhưng sự thật chỉ có một người được hưởng lợi còn ba
người chịu thiệt hại mất hết tiền đóng góp,
Nay, qua Tâm Thư của ông Chủ Tịch cuối năm 2013, các Hội viên mới biết QTTVN
đang trên đà khánh tận, cần phải cải tổ gấp! Lần này sửa đổi tới tận gốc rễ, để
QTTVN được trường tồn đến các thế hệ con, cháu?
Nhưng nhìn qua Bản Điều Lệ 2014 cũng chỉ là chữa cháy
tạm thời, chỉ sửa được phân nửa số sai lầm và bất công hiện nay của QTTVN mà thôi !
Khi nói: “Mỗi người khi mất đi chỉ được hưởng gấp đôi số tiền đóng góp”,
Nếu theo cách này vẫn chỉ có phân nửa (1/2) số Hội viên được phúng điếu mà thôi!
Tại sao người qua đời sớm lại được ưu tiên hơn người qua đời sau?
Như vậy quí vị trong BQT và Ban Cố vấn có thể cho là QTTVN hoạt động trong sáng
“Công Bằng”, “chí công vô tư” đối với những Hội viên còn sống hay sao ?
Chẳng lẽ phân nửa Hội viên còn sống kia không phải là Hội viên hay sao?
5&6-- Qua 18 năm hoạt động đã chi trả đầy đủ cho HV qua đời

Đã phúng viếng cho 497 Hội viên đã qua đời với số tiền trên $5 triệu USD,
trung bình khoảng hơn $11,000 cho mỗi Hội viên đã qua đời
Đây là thành tích về việc chi trả nhanh đồng thời cũng là thành tích về “Thấy sai mà
không chịu sửa , để cho sự sai lầm kéo dài làm thiệt hại cho hàng ngàn hội viên còn
sống!” BQT cho là điều thành công, giúp ích cho 497 người đã ra đi sớm.
Nhưng đây chính là điều đại thất bại, vì có hại cho gấp ba (3) lần số Hội viên còn lại!
Đó là nhìn vào cách BQT/ QTTVN giúp cho 497 người qua đời , đã lạm chi vào quĩ
Dự Trữ hơn $3,750,000 USD là tiền của các Hội viên còn sống đang hàng tháng có
nhiệm vụ phải đóng tiền vào QTTVN, sau này khi họ mất đi lấy tiền đâu để họ lo tang
ma ? Đây là con số ước lượng, cần được kiểm tra. Việc kiểm tra chỉ cần thời gian
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ngắn vì danh sách Hội viên qua đời được cập nhật hàng tháng với tiền đóng góp và
tiền được phúng điếu.

7-Tồn quỹ dự trữ hiện nay còn khá nhiều, khoảng $3,600,000 USD
Nếu không có việc lạm chi thì Tổng số sẽ còn ước lượng khoảng:
$3,600,000 + $3,750,000 = $7,350,000 USD.

III_)GIẢI PHÁP CÔNG BẰNG:
Hiện nay BQT cho biết QTTVN được thành lập căn cứ trên một “by law”.
Theo đó Ông Chủ Tịch có toàn quyền tuyển chọn các Quản Trị Viên (QTV) , mỗi năm
(5) năm bầu lại một lần - các Quản trị viên bầu cho nhau , vị nào được nhiều phiếu đắc
cử chủ tịch , không cần biết tới các hội viên,Trong 15 năm qua chỉ có một BQT toàn
quyền lập và sửa đổi các Điều lệ, . Số lượng các QTV bao nhiêu tuỳ nghi, mười một
(11) hay bảy (7) thành viên tuỳ theo ông Chủ Tịch.
Số tiền thu được do các hội viên đóng góp coi như “income”của hội dùng để chi cho
hội viên qua đời tuỳ theo các điều lệ do BQT quyết định,.
Không cần cho biết số người còn sống có còn tiền để phúng viếng hay không!
Khi thay đổi Bản Điều Lệ năm (5) lần trước đây thì Hội viên ghi tên vào Hội trong
thời gian nào áp dụng Điều Lệ trong thời gian đó,
Nay
Điều Lệ 2014 cao hơn một bậc, có toàn quyền xé bỏ tất cả năm bản Điều lệ cũ! -Như
vậy “By Law” đã được sửa đổi? Hay BQT QTTVN tự cho phép đứng trên luật? BQT
không cho biết điều nào, khoản nào, trong “by Law” cho phép như vậy?
-BQT nói là: số người đóng tiền niên liễm và nguyệt liễm trong tháng 01-2014 là số
phiếu cho biết Hội viên có chấp nhận Bản Điều Lệ 2014 hay không.
Điều này hoàn toàn không đúng!
Vì tất cả các Hội viên đã đóng tiền từ lâu, nếu không tiếp tục đóng niên liễm, nguyệt
liễm sau ba (3) tháng là bị gạch tên, đã vào hội phải đóng tiền suốt đời , nếu không sẽ
mất hết tiền đã đóng góp, Trong khi đó QTTVN không hề có trách nhiệm bảo đảm sẽ
chi trả phúng điếu đủ cho hội viên đang còn sống,
Điều Lệ mới chỉ có một nửa số người đóng tiền được phúng viếng , một nửa còn lại
chắn không thể có tiền để lo tang ma!
QTTVN - Toàn quyền ban hành luật lệ - Bất cứ lúc nào muốn sửa luật cũng được –
-Toàn quyền xé bỏ luật lệ đã ban hành Giúp số nhỏ người chết, hại số người sống nhiều gấp ba!
- Hội Viên QTTVN còn sống xin hãy nhận rõ những điều đang bị che dấu:
Dù cho có sửa đổi cách nàoQTTVN cũng KHÔNG THỂ có CÔNG BẰNG,

ĐỀ NGHỊ:
QTTVN hoàn lại tiền của những người không chấp nhận Điều Lệ 2014-Mong Quí Vị Đồng hương người Việt có Tâm huyết, có khả năng
XIN GIÚP ĐỠ cho 75% hội viên trên 70t của QTTVN sự CÔNG BẰNG

Trân Trọng Kính Chào và Cảm ơn Quí Vị
Hội Viên QTTVN
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