
Little Saigon San Jose Initiaves and Developments (LSSJID) 

San Jose 11 tháng 11, 2018 

Hoàng Hoa 

Founder LSSJID 

Viettrade_net@yahoo.com 

Subject: The Socialist Republic of Vietnam’ singer Ðam Vĩnh Hưng arrives in Milpitas 

 

Kính gởi  

Milpitas Mayor Rich Tran 

rtran@ci.milpitas.ca.gov 

 

Kính thưa Thị Trưởng Rich Tran: 

Trên một poster mà cộng đồng chúng tôi nhận được trên Facebook có đính kèm theo 

đây thì ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng sẽ đến trình diễn một show ca vũ nhạc tại Thành phố 

Milpitas, California vào đêm Chúa Nhật 02 tháng 12 năm 2018. Ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng là 

một đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, ngày 18 tháng 10, 2018 y đã lén lút đến 

Thành phố Westminster Nam Cali và đã gây bất ổn cuộc sống người dân tại đây, gây 

ra sự tốn kém cho Thành phố phải chi trả tiền cảnh sát, và suýt gây nên sự hiểu lầm 

giữa cảnh sát Westminster và cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại đây. Vào 

ngày 20 tháng 7, 2010 Ðàm Vĩnh Hưng trình diễn show nhạc tại Santa Clara 

Convention Center thì đã bị cộng đồng biểu tình chống đối và Ông Lý Tống đã tiến 

đến sâu khấu xịt hơi cay vào mặt Ðàm Vĩnh Hưng từ đó đã gây ra không biết bao 

nhiêu rối loạn tốn kém trong cộng đồng. 

Những sự việc trên cho thấy ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng là một cán bộ, đảng viên cộng 

sản Việt Nam đã đến các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ nhằm 

mục đích gây rối loạn, mất trật tự và khiến đời sống cư dân không còn yên 

ổn làm ăn để phát triễn đất nước Mỹ, tổ quốc thứ hai và là nơi cưu mang họ giúp 

họ trốn thoát một chế độ độc tài, vô nhân và đàn áp những người yêu nước bất 

đồng chính kiến. 
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Ngày 5 tháng 3 năm 2013, Thành phố Milpitas đã thông qua Nghị Quyết số 8236 

nhằm hạn chế sự đi lại của các viên chức chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (CHXHCNVN.)  Ðiều XVI Bản Tường Trình của Thị Trưởng và Ủy Ban nêu rõ 

rằng: 

The non-profit Vietnamese American Community of Northern California has contacted Mayor Esteves 

seeking Council approval of a resolution regarding unexpected visits from delegations from communist 

Vietnam. Citing examples of where visits from such delegations have in the past caused unrest in other 

communities resulting in increased expenditures for police services to those communities, the 

Vietnamese American Community of Northern California proposes passage of a resolution that 

addresses the excess police cost from these unexpected visits. A copy of a Petition to the Mayor and City 

Council requesting action is included in agenda packet material. March 5, 2013 Milpitas City Council 

Agenda Page 5 The proposal is to direct the Police Chief to create a policy seeking 14-day prior notice of 

proposed visits from the Socialist Republic of Vietnam. No sanction would occur if the proper notice is 

given, but if no notice of the visit is provided, the cost of police services attributed to the visit can be 

billed to the outside organizer of the visits. 

Theo nội dung của Resolution 8236 đã trở thành một quy luật (rule) thì các viên 

chức cộng sản khi đến Thành phố Milpitas cần phải thông báo Thành phố và Sở 

Cảnh Sát Milpitas trong vòng 14 ngày trước khi có cuộc thăm viếng dự định, nếu 

thông báo trước thì sẽ không bị cấm chỉ (sanction,) nhưng nếu không có sự thông 

báo thì tất cả tốn kém của cảnh sát người tổ chức của cuộc thăm viếng này sẽ phải 

chi trả. 

Chúng tôi yêu cầu Thị Trưởng Rich Tran vui lòng quan tâm nguyện vọng của chúng 

tôi và thực thi các giá trị của Resolution 8236 của Thành phố Milpitas. 

Chúng tôi nhân đây cũng kính gởi lời yêu cầu đến Thị Trưởng Rich Tran và Sở Cảnh 

Sát Milpitas nên quan tâm vả tránh những sử dụng những sức mạnh quá đáng đối 

với cộng đồng Việt Nam sẽ đi biểu tình chống Ðàm Vĩnh Hưng bởi vì sự biểu tình 

trong ôn hoà này cho thấy cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trên xứ sở Mỹ tự 

do này đã quá chán ngán và sợ hãi chế độ cộng sản tại Việt Nam mà họ đã phải 

trốn chạy trên đường vượt biên, vượt biển chấp nhận cả cái chết để đổi lấy tự do. 

Ðính kèm là Poster Ðàm Vĩnh Hưng, Agenda, Minutes, và video City Council chấp 

thuận thông qua Resolution 8236 của Thành phố Milpitas đêm 5 tháng 3, 2013. 

Trân trọng 

Hoàng Hoa 

Founder Little Saigon San Jose ID 

 


