v/v Ðàm Vĩnh Hưng. K/g quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản
Kính thưa quý đồng hương:
Sự hiện diện của Ðàm Vĩnh Hưng, một đảng viên csvn, là một viên chức chế độ csvn tại Thành
phố Milpitas trong một show ca hát vào đêm 02 tháng 12, 2018 chắc chắn sẽ gây nên làn sóng
chống đối biểu tình của người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta trong đêm đó. Thành phố Milpitas
vì thế sẽ gởi một số nhân viên cảnh sát đến nơi để giữ an toàn, bảo vệ show của Ðàm Vĩnh
Hưng.
Sự hiện diện của Ðàm Vĩnh Hưng chính là nguyên nhân gây rối ren, làm mất trật tự an ninh xã
hội, làm người dân phải bỏ công ăn việc làm, khổ sở đứng trong đêm tối khuya lạnh, khiến
người Việt tỵ nạn cộng sản biểu tình chứ không phải tự dưng mà có biểu tình. Vì vậy, chúng ta
yêu cầu TP Milpitas không nên dùng tiền thuế của dân trả cho cảnh sát, mà phải charge tiền từ
Ðàm Vĩnh Hưng và nguồn tài trợ anh ta. Chúng ta cũng yêu cầu TP Milpitas công khai bạch hóa
số tiền này trước public và đồng thời áp dụng NQ số 8236 đối với viên chức CSVN Ðàm Vĩnh
Hưng sắp “visits” TP Milpitas.
Quý đồng hương có thể forward thư này đến Thị Trưởng, Phó Thị Trưởng, toàn thể các nghị
viên TP Milpitas để họ giải quyết yêu cầu của chúng. Quý vị có thể forward thư này đến các ứng
cử viên Thành phố Milpitas để họ tạo được áp lực lên Thị Trưởng và các Council members.
Xin quý đồng hương khắp nơi trên thế giới có thể forward thư này đến TP Milpitas.
Trân trọng,
Hoàng Hoa.
11/18/2018
From: viettrade_net@yahoo.com <viettrade_net@yahoo.com>
To: <lee--@gmail.com>; <bo--@comcast.net>; je--@gmail.com; vol--@yahoo.com; Ju--@juno.com >; carme-@gmail.com; <timo--@yahoo.com>; garry--@gmail.com; <team@votekarinadominguez.com>; van--@gmail.com
Cc: Van Le; Do Hung;Tien Nguyen; H T
Sent: Sunday, November 18, 2018, 2:24:34 PM PST
Subject: Request not to use Milpitas citizen’s tax to cover the police activity on December 2nd, 2018

Dear Candidates for the Milpitas City Mayor, and the Milpitas Council City Members:
We would like to send you this letter to call for your help to our Vietnamese communities. So,
please consider the letter as a cordial message from our community to request your concern
over the matter.
Sincerely,

Hoang Hoa

