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Thông Báo Của Liên Đoàn Cử Tri 
 

 

Kính gửi quý đồng hương, 

 

Cuộc bầu cử sơ bộ cho các chức vụ dân cử tại địa phương đang gần kề, Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) xin 

gửi đến quý đồng hương lịch trình của những ngày quan trọng trong mùa bầu cử năm nay. Đồng thời 

mời gọi quý vị hằng quan tâm đến sự lớn mạnh của cộng đồng hãy tích cực đi bầu, và dồn phiếu cho 

các ứng cử viên (ƯCV) xứng đáng nhất. 

 

Sau đây là lịch trình cho mùa bầu cử năm nay: 

 

- Phiếu bầu khiếm diện bắt đầu gửi đến nhà:   10 tháng 5 năm 2010 

- Ngày cuối cùng ghi danh đi bầu:                24 tháng 5 năm 2010 

- Ngày cuối cùng ghi danh bầu khiếm diện:   1 tháng 6 năm 2010 

- Ngày bầu cử tại phòng phiếu:    8 tháng 6 năm 2010 

 

Kính thưa quý vị, 

 

Năm nay sẽ có nhiều chức vụ quan trọng được bầu lại, chẳng hạn như: chức vụ Thị Trưởng thành phố 

San Jose, chức vụ Nghị Viên cho các khu vực 1, 3, 5, 7, và 9, và chức vụ Biện Lý Cuộc. Những người 

được bầu vào các chức vụ này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, và an 

ninh của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản trong vòng 4 năm nữa. Vì vậy việc chọn lựa người tài 

đức, thanh liêm, biết lắng nghe nguyện vọng của người dân, biết đặt các phúc lợi của người dân lên trên 

lợi ích cá nhân và phe nhóm là điều rất quan trọng. Nếu 4 năm trước, chúng ta đã vì lầm lẫn bầu cho 

những kẻ bất xứng, đi ngược lại ý nguyện của người dân thấp cổ bé miệng, và chỉ biết quan tâm phục 

vụ cho những kẻ lắm bạc nhiều tiền, đây là lúc chúng ta rút lại lá phiếu của mình và dồn cho người 

xứng đáng hơn. 

 

LĐCT kêu gọi quý đồng hương đã có quốc tịch Hoa Kỳ, nếu chưa ghi danh đi bầu, xin hãy ghi danh 

ngay từ bây giờ. Quyền bầu cử là một quyền lợi vô cùng quan trọng dành cho những ai là công dân Hoa 

Kỳ. Đây là quyền lợi giúp những người dân thấp cổ bé miệng như chúng ta có được tiếng nói ảnh 

hưởng đến những quyết định của các vị dân cử. Mong quý vị xử dụng quyền lợi này ngay hôm nay 

bằng việc ghi danh đi bầu, ngõ hầu giúp gia tăng sức mạnh chính trị cho cộng đồng chúng ta. 

 

LĐCT cũng tha thiết mời gọi quý đồng hương vì lý do này hay lý do khác thờ ơ với việc bầu cử trong 

thời gian qua, xin tích cực đi bầu trong năm nay. Xin đừng nghĩ rằng một lá phiếu của quý vị cũng 

chẳng thấm vào đâu. Thực ra, mỗi lá phiếu là một viên đá giúp xây dựng nền móng vững chắc cho 



 

tiếng nói của cộng đồng chúng ta. Mỗi lá phiếu của quý vị sẽ chỉ là những cơn gió thoảng chỉ đủ sức 

lay động một cánh hoa. Tuy nhiên, nếu kết hợp với hàng ngàn lá phiếu của đồng hương mình, chúng ta 

sẽ tạo nên một cơn lốc đủ sức ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng của các vị dân cử. 

 

Một lần nữa kính mong quý đồng hương dành chút thời giờ để tìm hiểu về các ƯCV để không bị lầm 

lẫn bầu chọn những kẻ bất xứng như 4 năm trước. LĐCT ước mong quý đồng hương hưởng ứng lời kêu 

gọi này và tham gia bầu cử thật đông, đồng thời sáng suốt dồn phiếu cho những ƯCV xứng đáng nhất 

để phục vụ cho quyền lợi của chúng ta và lấy lại danh dự cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản.  

 

Xin quý vị đừng ngần ngại liên lạc với LĐCT tại số 408-591-1699 nếu có những thắc mắc hay cần tìm 

hiểu thêm về các ƯCV. Nếu có thắc mắc về việc bầu cử, hoặc cần giúp đỡ ghi danh đi bầu, LĐCT sẽ có 

thiện nguyện viên hướng dẫn cho quý vị. 

 

Kính chào đoàn kết. 

 

San Jose ngày 4 tháng 5 năm 2010 

 

TM Hội Đồng Quản Trị       TM Hội Đồng Cố Vấn                   TM Ban Chấp Hành 

 

Luật sư Đỗ Doãn Quế           Bác sĩ Trần Quyền        Luật sư Ngô Văn Tiệp 


