
Our Vision

VIETNAMESE 
HEART

Name: Nhi T. Bui
Education: BA in Chemistry

BA in Mathematics
MA in Mathematics

Occupation: HS Math Teacher
Position: President 

Nhi Bui was born in Dong Nai, Vietnam.  She 
escaped Vietnam with her family in 1990 and 
lived as a refugee in Sikiew, Thailand for 
about 6.5 years.  In 1998, she came to the 
USA through the Resettlement Opportunity 
for Vietnamese Returnees (ROVR) program.  
She earned a BA in Chemistry, a BA and an 
MA in Mathematics at The University of 
Texas at Arlington. Currently she’s a Dual 
Credit and Pre-AP teacher at Duncanville 
High School.  Nhi has been involved with the 
Vietnamese Community of Tarrant County 
for the past 13 years. She is currently serving 
as the Chair of the Education Committee for 
the VA Community and a board member of 
the National Organization for Vietnamese 
American Leadership of the DFW Chapter 
(NOVAL-DFW), a non-profit organization that 
promotes and develops sustainable 
leadership in economic development, civic 
engagement and community building.  She 
also served as the President of the 
Vietnamese Student Association at UTA.  Her 
hobbies are reading, backpacking to explore 
the world, and write about the people she 
has met and the experiences she has 
encountered.  She envisions a strong, 
prosperous and cohesive Vietnamese 
American community to ensure our people 
the opportunity to pursue a fulfilling, 
meaningful, and valuable life that produce 
sustainable outcomes to improve their lives 
and our community.  B
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The “Vietnamese Heart” Board, running for 
election, would like to express our desire to 
serve our Vietnamese American community. 
We envision a strong, prosperous, and 
cohesive VA community to ensure you the 
opportunity to pursue a fulfilling, meaningful, 
and valuable life that produce sustainable 
outcomes to improve your life and our 
community! 

© All Rights Reserved - Trái Tim Việt Nam Election Term 2017 - 2020

Vietnamese American Community of 
Greater Tarrant County

Voting Dates:

Friday, June 9th: 10:00AM – 03:00PM
Location: Vietnamese American Community 

Center of Tarrant County

Saturday, June 10th: 10:00AM – 05:00PM
Locations: Hong Kong Market 

(Asia Times Square),
Hiep Thai (Arlington), Ben Thanh (Arlington),

Vietnam Plaza (Haltom City)

Contact: Nhi Bui ntb9388@gmail.com
(817) 757-0580
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Liên Danh Trái Tim Việt Nam 
Name: Chien T. Le
Education: BS in Computer Science 

Engineering  
Occupation: Software Engineer
Position: Secretary 

After graduating from the University of Texas at 
Arlington with a Bachelor of Science in Computer 
Science Engineering, Chien was employed by 
Siemens as a Software Engineer and he has been 
with the company since September 2002.  Once 
stability of life established, Chien decided to get 
involved in community work to offer what he can 
and at the same time to improve himself.  He 
joined as a volunteer and a youth mentor at 
Buddhist temple.   There, he noted, the youth 
needs to be equipped with basic knowledge about 
their heritage as well as the understanding of how 
to be productive citizens.  Over a period of time, 
Chien felt that the Vietnamese community as a 
whole could grow in all aspects, especially to build 
a stronger voice in the District, State & Federal 
levels, upholding national traditions for posterity, 
and to create support for compatriots at home and 
abroad.

Name: Thu V. Le
Education: BBA in Finance
Occupation: Insurance Agent

State Farm
Position: External Vice President

Thu Le was born in Hue, Vietnam.  Thu came 
to the United States and resided in DFW since 
1994.  He graduated at the University of Texas 
at Arlington with a Bachelor of Science in 
Finance.  After graduation, he worked at Wells 
Fargo for seven years before becoming a State 
Farm Insurance Agent.  His passion is helping 
others and mentoring the youth since he 
believes education is the most important 
foundation in creating a strong and better 
community.  He has been a youth leader and 
mentor at Buddhist temple for the past 21 
years.  His dream is to have the country of 
Vietnam free of communism.  

Name: Chanh C. Tran
Education: BA in Philosophy

Master of Divinity
Occupation: General Contractor            
Position: Internal Vice President 
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Chanh Tran escaped Vietnam by boat in 1980 and 
stayed at the refugee camp in Songkhla, Thailand 
for 6 months.  He settled in New Orleans, Louisiana 
in Oct., 1980.  He resettled in Boston, 
Massachusetts in 1987 and resided there for 21 
years. There he organized a Vietnamese Dual 
Language program at St. Peter’s Church, 
Dorchester.  He also cofounded VietAID, 
Vietnamese American Initiative for Development. 
He officially became a Texas native in the summer 
of 2008.  He taught Religious Sunday class at Our 
Lady of Fatima Catholic Church in Fort Worth.  He 
became a press reporter for the Vietnamese 
Redemptorists’ News (VRNs), and served as a 
fundraising organizer for VRNs to raise funds to 
support the main office in Vietnam to echo the 
voice of the voiceless.  For the past several years, he 
has dedicated his time and effort to fundraise to  
support South Vietnamese Disable Warriors through 
the Peace and Justice Office of the Vietnamese 
Redemptorist Congregation in Saigon, VN.  He’s 
currently working with Father Anthony Dang Huu 
Nam and  the fundraising team to support 

the Formosa Lawsuit.  
With his heart yearning 
for a free Vietnam and 
the love for our country, 
he’s currently serving the 
3-year term as an 
organizer for the public 
memorial service for 
former South 
Vietnamese President 
Ngo Dinh Diem.  
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Tarrant County, April 29, 2017 

 

To:  -     The Spiritual Leaders, 

- The Elders, Representative of Associations, Unions, Political Organizations in Tarrant 

County and vicinity, 

- The members of the Vietnamese American Community, 

 

Ladies and gentlemen,  

 

The “Vietnamese Heart” Board, running for election, would like to express our desire to serve our Vietnamese 

American community.  We envision a strong, prosperous, and cohesive Vietnamese American community to 

ensure you the opportunity to pursue a fulfilling, meaningful, and valuable life that produce sustainable 

outcomes to improve your life and our community.   

 

We would like to inform you of our action items of the first 6 months of the first year, including: 

1. Establish a strong and sustainable administration by organizing a meeting for the Executive Committee 

to determine the priorities of the community, review the bylaws of the Vietnamese-American 

Community of Tarrant County and Vicinity, review the duties and responsibilities of each member of 

the Executive Board, schedule for the meetings of the Board of Directors, create a member database, and 

establish a community calendar with events for the year. 

2. Form a strong Board of Directors that provides high level leadership. 

3. Review and update the community’s website. 

4. Establish a firm network of community partners and outreach. 

5. Schedule town hall meetings for the Vietnamese Americans to share their concerns and desires.   

6. Attract, recruit, and train capable staff and volunteers to tackle the concerns of fellow Vietnamese 

Americans and how to take advantage of the services that are currently available in the mainstream. 

 

Here are our action items of the last 6 months of the first year: 

1. Build capacity to raise funds by streamline and modernize all activities, and plan to build a community 

headquarters. 

2. The social service committees consist of staff and volunteers will contact the local representative offices 

on the issue of the welfare of the Vietnamese Americans. 

3. Increase in voter registration. 

4. Organize skills classes for community members. 

5. Coordinate with local organizations to organize seminars with the focus on the history of Vietnam and 

the significance of the former Republic of Vietnam regime in order to enhance understanding and 

personal awareness of young people. 

6. Coordinate with the other Vietnamese American communities in Texas and other local organizations to 

effectively advocate for Vietnam on issues of human rights and democracy. 

7. Create a community newsletter.   

 

Best regards. 

Vietnamese Heart Board: 

Nhi Bui, BA, MA 

Chanh Tran, BA, M.Div. 

Thu Le, BBA 

Chien Le, BS 
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Kính Thưa Quý Vị,

THÀNH VIÊN TRONG
LIÊN DANH

TRÁI TIM VIỆT NAM

Họ & Tên: Bùi Thảo Nhi

Học Vấn: Cử Nhân Hóa

Cử Nhân Toán

Cao Học Toán

Nghề Nghiệp: Giáo Viên Toán

Chức Vụ: Chủ Tịch

(Thụ Ủy Liên Danh)

Nhi Bùi được sinh ra ở Đồng Nai, Việt Nam.  
Cô vượt biên đường bộ cùng gia đình vào
năm 1990 và ở trại tị nạn Sikiew, Thái Lan 
khoảng 6.5 năm. Năm 1998, cô định cư Hoa
Kỳ thông qua chương trình ROVR, một diện
đặc biệt dành cho những người tị nạn bị trục
xuất về Việt Nam.  Cô ra trường với bằng Cử
Nhân Hóa và Toán Học, và Cao Học Toán Học
tại trường Đại Học University of Texas tại
Arlington (UTA).  Hiện nay cô đang là giáo
viên dạy toán chuyên Pre-Calculus tại
Duncanville High School.  Nhi làm việc với
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại quận Hạt
Tarrant trong 13 năm qua và cô hiện đang
nắm chức vụ Trưởng Ban của Ủy Ban Giáo
Dục, Văn Hóa và Xã Hội và là một thành viên
trong Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Lãnh
đạo Người Mỹ gốc Việt của vùng DFW 
(NOVAL-DFW), một tổ chức phi lợi nhuận
nhằm thúc đẩy và phát triển lãnh đạo trên ba
khía cạnh là phát triển kinh tế, chính trị, và
xây dựng cộng đồng.  Cô cũng từng nắm
chức vụ Chủ Tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại
trường UTA.  Sở thích của cô là đọc sách, du 
lịch khám phá thế giới, và viết về những
người mà cô đã được gặp và những kinh
nghiệm cô đã trải qua.  Cô mong cộng đồng
Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và gắn kết
để người dân có được một cuộc sống có ý 
nghĩa và giá trị để đạt những kết quả bền
vững nhằm để cải thiện cuộc sống cá nhân và
cộng đồng.B
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Liên Danh Trái Tim Việt Nam, chúng tôi rất mong
muốn dấn thân phục vụ đồng hương.  Chúng tôi
muốn đem lại cho tổ chức Cộng Đồng Người Việt 
Quốc Gia Hạt Tarrant, một cộng đồng Việt Nam 
mạnh mẽ, thịnh vượng, và gắn kết để đảm bảo
đồng hương của chúng ta có được cơ hội theo
đuổi một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị, gặt hái
được những kết quả bền vững nhằm cải thiện
cuộc sống cho cá nhân và cộng đồng. 

Chúng tôi sẽ xây dựng một cộng đồng Việt Nam 
đoàn kết, lấy danh dự của dân tộc làm nền tảng 
cho MỌI hoạt động, luôn có trách nhiệm bảo tồn 
và phát huy những nét văn hóa, và truyền thống
tinh tuý của Việt Nam, đồng thời mở đường cho 
cộng đồng hội nhập vào dòng chính, và sau cùng 
chúng tôi muốn cộng đồng Việt Nam chính là 
niềm hãnh diện cho giới trẻ Việt Nam. Tương lai 
của Cộng Đồng và Dân Tộc sẽ trường tồn khi 
giới trẻ không còn xa lạ với Cộng Đồng Việt 
Nam!

PHẢI ĐỔI THAY ĐỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI!

HÃY BỎ PHIẾU CHO CHÚNG TÔI ĐỂ 
CÓ MỘT CỘNG ĐỒNG TƯƠI TRẺ!

© Tất Cả Tác Quyền thuộc về
Liên Danh Trái Tim Việt Nam Nhiệm Kỳ 2017 - 2020

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia  
Hạt Tarrant

Ngày Bầu Cử:

Thứ Sáu, Ngày 9 Tháng 6: 10.00 Sáng-03.00 Trưa
Địa Điểm: Trụ Sở Cộng Đồng (Hạt Tarrant)

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 6: 10.00 Sáng-05.00 Chiều
Địa Điểm: Chợ: Hồng Kông (Asia Times Square),

Hiệp Thái (Arlington), Bến Thành (Arlington),
Vietnam Plaza (Haltom City)

Nếu Quý Vị cần phương tiện chuyên 
chở đi bỏ phiếu, xin hãy gọi số điện thoại

(817) 648-8508

Liên Lạc: Nhi Bùi ntb9388@gmail.com
(817) 757-0580
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Liên Danh Trái Tim Việt Nam
Họ & Tên: Lê Thiện Chiến

Học Vấn: Cử Nhân Kỹ Sư Khoa

Học Điện Toán

Nghề Nghiệp: Kỹ Sư Phần Mềm

Chức Vụ: Tổng Thư Ký

Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học University of 

Texas tại Arlington (UTA) với bằng Cử Nhân Kỹ Sư

Khoa Học Điện Toán, Chiến đã làm cho Siemens 

với chức vụ Kỹ Sư Phần Mềm.  Cuộc sống bắt đầu

được ổn định vì vậy Chiến muốn tham gia vào hoạt

động cộng đồng để có thể cống hiến những gì

trong khả năng và đồng thời học hỏi trao dồi kiến

thức.  Chiến chọn sinh hoạt ở Chùa và dạy Giáo Lý

cho các em nhỏ.  Nơi đây, anh đã nhận định những

em nhỏ lớn lên cần phải được trang bị những kiến

thức căn bản về nguồn gốc Việt Nam cũng như cần

được sự đào tạo để trở thành một công dân có ích

cho xã hội.  Qua một thời gian sinh hoạt, Chiến

cảm thấy Cộng Đồng có thể phát triển thêm về mọi

mặt đặc biệt là tạo dựng một tiếng nói vững mạnh

trong Quận, Tiểu Bang & Liên Bang, giữ vững

truyền thống dân tộc cho hậu thế, và tạo điều kiện

để hỗ trợ cho đồng bào trong và ngoài nước.

Họ & Tên: Lê Văn Trung Thu

Học Vấn: Cử Nhân Tài Chính

Nghề Nghiệp: Chuyên Viên Bảo Hiểm

State Farm

Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Thu Lê sinh ra tại Huế, Việt Nam.  Thu định cư
Hoa Kỳ và cư trú tại vùng DFW từ năm 1994.  
Anh tốt nghiệp tại trường Đại Học University 
of Texas tại Arlington với bằng Cử Nhân Tài
Chính.  Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại
Wells Fargo được bảy năm trước khi trở thành
Chuyên Viên Bảo hiểm của hãng State Farm.  
Niềm đam mê của anh là giúp đỡ những người
xung quanh và làm cố vấn cho các thanh thiếu
niên vì anh tin rằng giáo dục là nền tảng quan
trọng nhất trong công việc tạo ra một cộng
đồng lớn mạnh và tốt đẹp hơn.  Anh đã tình
nguyện làm việc tại Chùa trong suốt 21 năm
qua.  Ước mơ của anh là một ngày không xa
đất nước Việt Nam sẽ không còn Cộng Sản.

Họ & Tên: Trần Công Chánh

Học Vấn: Cử Nhân Triết Học

Cao Học về Thần Học

Nghề Nghiệp: Thầu Khoán Xây Dựng

Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ
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Chánh Trần vượt biên vào năm 1980 và ở trại tị nạn 
ở Songkhla, Thái Lan trong 6 tháng.  Ông định cư tại 
New Orleans, Louisiana vào tháng Mười, năm 1980.  
Nơi đây, ông tình nguyện làm cố vấn cho các thanh 
thiếu niên tại Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam. 
Ông dọn đến Boston, Massachusetts vào năm 1987 
và sinh sống ở đó 21 năm.  Ông đã tổ chức chương 
trình song ngữ tại nhà thờ Thánh Phêrô, Dorchester 
và đồng sáng lập VietAID, Sáng Kiến Phát Triển cho 
Người Mỹ Gốc Việt.  Ông từng là cố vấn viên tại 
trường trung học Brighton và trở thành công dân 
của bang Texas vào năm 2008.  Ông tình nguyện 
dạy Giáo Lý tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Fort 
Worth.  Đồng thời ông cũng từng là phóng viên báo 
chí cho Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam (VRNs), và 
ông tổ chức gây quỹ cho VRNs để hỗ trợ các văn 
phòng chính tại Việt Nam nhằm lên tiếng cho đồng 
bào tại Việt Nam về nhân quyền và dân chủ.  Trong 
mấy năm gần đây, ông dành thời gian và công sức 
để gây quỹ hỗ trợ cho Thương Phế Binh Việt Nam 
Cộng Hoà thông qua văn phòng Công Lý và Hoà Bình 
của Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn.  Ông hiện đang 
làm việc với cha Antôn Đặng Hữu Nam và là thành
viên trong Hội Đồng Quản Trị của nhóm gây quỹ hỗ 
trợ vụ kiện Formosa.  Với 

khao khát cho một Việt 
Nam tự do và tình yêu 
đối với đất nước, ông 
hiện đang là trưởng 
ban tổ chức cho lễ 
Tưởng Niệm Cố TT Ngô 
Đình Diệm, nhiệm kỳ 
ba năm.
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Hạt Tarrant, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2017 

 

Tâm Thư: 

 

Kính Gởi: -     Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, 

- Quý Bậc Trưởng Thượng, Liên Hội CCSVNCH, Đại Diện Hội Đoàn, Đoàn 

Thể, Tổ Chức Chính Trị tại Hạt Tarrant và vùng phụ cân, 

- Quý cơ quan truyền thông và báo chí, 

- Quý đồng hương người Việt Quốc Gia, 

 

Kính Thưa Quý Vị, 

 

Liên Danh Trái Tim Việt Nam, chúng tôi rất mong muốn dấn thân phục vụ đồng hương.  Chúng 

tôi muốn đem lại cho tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, một cộng đồng Việt 

Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, và gắn kết để đảm bảo đồng hương của chúng ta có được cơ hội để 

theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị, để gặt hái được những kết quả bền vững nhằm để 

cải thiện cuộc sống cho cá nhân và cộng đồng.   

 

Chúng tôi sẽ xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, lấy danh dự của dân tộc làm nền tảng 

cho MỌI hoạt động, luôn có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa tinh tuý của 

Việt Nam, đồng thời mở đường cho cộng đồng hội nhập vào dòng chính, và sau cùng chúng tôi 

muốn cộng đồng Việt Nam chính là niềm hãnh diện cho giới trẻ Việt Nam. Tương lai của Cộng 

Đồng và Dân Tộc sẽ trường tồn khi giới trẻ không còn xa lạ với Cộng Đồng Việt Nam! 

 

Chúng tôi muốn gởi đến đồng hương sơ lược những kế hoạch của chúng tôi trong 6 tháng đầu 

tiên gồm: 

1. Thiết lập một tổ chức mạnh mẽ và bền vững bằng cách: 

- Tổ chức một cuộc họp cho Ban Điều Hành để xác định các ưu tiên của Cộng Đồng. 

- Nói về Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và các vùng phụ 

cận. 

- Nói rõ chức năng và trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Điều Hành. 

- Lên lịch trình cho các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị. 

- Tạo ra một hệ thống để gìn giữ dữ liệu của các thành viên.  

- Lên kế hoạch cho lịch sự kiện của năm. 

2. Hình thành một Hội Đồng Quản Trị mạnh mẽ có tinh thần lãnh đạo cao. 

3. Xem xét và cập nhật trang mạng của cộng đồng. 

4. Thiết lập quan hệ mật thiết với các đối tác của cộng đồng. 

5. Lên lịch trình cho những cuộc họp khoáng đại cho đồng hương có cơ hội lên tiếng hoặc 

gửi gắm những thăng trầm, những mối quan ngại, hay những nhu cầu đồng hương cần có.   

6. Thu hút, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên có năng lực nhằm 

xác định nhu cầu của đồng hương và làm thế nào để tận dụng lợi thế của các dịch vụ hiện 

đang có trong dòng chính. 
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Sau đây là những kế hoạch của chúng tôi cho 6 tháng còn lại của năm đầu: 

1. Xây dựng năng lực để gây quỹ bởi hiện đại hóa và trẻ trung hóa tất cả các hoạt động, và 

lập kế hoạch để xây dựng được một trụ sở Cộng Đồng. 

2. Ban dịch vụ xã hội gồm đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên sẽ liên lạc với chánh 

quyền địa phương về vấn đề phúc lợi của đồng hương và đem lại uy tín cho Cộng Đồng. 

3. Tăng ghi danh cử tri. 

4. Tổ chức các lớp học kỹ năng cần thiết cho đồng hương. 

5. Phối hợp với các tổ chức tại địa phương để tổ chức những buổi hội thảo nhắm về lịch sử 

Việt Nam và chính nghĩa của chế độ Việt Nam Cộng Hoà nhằm nâng cao sự hiểu biết và 

nhận thức cá nhân của thế hệ trẻ. 

6. Phối hợp với các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Texas và những tổ chức địa 

phương khác để tổ chức các buổi vận động cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam một 

cách hữu hiệu hơn. 

7. Sản xuất bản tin đầu tiên cho cộng đồng. 

 

Trân trọng kính chào. 

 

Liên Danh Trái Tim Việt Nam: 

Bùi Thảo Nhi, BA, MA 

Trần Công Chánh, BA, M.Div. 

Lê Văn Trung Thu, BBA 

Lê Thiện Chiến, BS 

 

“PHẢI ĐỔI THAY ĐỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI!” 
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