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Kính thưa quí vị. 
Liên Minh Dân Tộc Việt Nam (LMDTVN) là một Phong Trào Chính Trị được thành lập vào tháng 
8 năm 2022 và kết hợp nhiều cá nhân, tổ chức, đảng phái, cộng đồng các sắc tộc và tôn giáo 
có cùng mục đích đấu tranh để tái dựng một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng. 
LMDTVN không thuộc về một cá nhân hay một tổ chức nào. Mọi thành phần làm việc chung, 
tôn trọng những khác biệt và luôn đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết. 
 
Kính thưa quí vị. 
Tiền Nhân ta đã kết tụ Hội Nghị Diên Hồng khi đất nước lâm nguy vì giặc phương Bắc. Hậu 
sinh chúng ta phải noi gương khi dân tộc đang đứng trên bờ vực diệt vong. 
 
Tôn Chỉ, Mục Đích và Chiến Lược cuả LMDTVN: 
1. LMDTVN xây dựng trên một niềm tin bất biến: “Không có chế độ nào sống mãi. Chỉ có 

Dân Tộc là trường tốn” cho nên Chủ Nghiã Dân Tộc là chủ nghiã duy nhất. 
2. LMDTVN phát triển với mục đích liên kết tất cả nhân dân Việt Nam cùng đấu tranh vì một 

Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng, người dân được có các giá trị căn bản theo tinh 
thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948. 

3. LMDTVN nêu cao quyền tự quyết của dân tộc, mọi quyền lợi của dân tộc phải được đặt lên 
trên hết. LMDTVN bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam dựa trên một xã 
hội dân chủ, đa nguyên và nhân bản. 

4. LMDTVN nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội và hỗ trợ để xây dựng một nước 
Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng. 

 
Kính thưa quí vị, 
Để đón chào năm mới 2023, để đáp ứng với tình hình và chuyễn động mới của đất nước; 
LMDTVN sẽ tổ chức một ngày hội để giới thiệu đến với đồng bào Quốc Nội và Hải Ngoại một 
thành phần lãnh đạo trẻ, biết hy sinh và có tinh thần cho Nhiệm Kỳ  2022-2026 của LMDTVN. 
 

Ngày hội “Hành Trình Cứu Nước 2023” 
Thời gian: Từ 01:00 PM đến 04:30 PM - Ngày 05 tháng 02 năm 2023 

Điạ điểm: Hội Trường Thành Phố Westminster, California 
8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 

 
Chúng tôi thiết tha kính mời quí vị đến tham dự ngày hội “Hành Trình Cứu Nước 2023” để 
góp lòng, góp sức và yễm trợ tinh thần cho thế hệ trẻ tiến bước nối tiếp con đường đấu tranh 
mà thế hệ đi trước chưa hoàn thành được. 
 
Trân trọng kính mời. 
Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 
 
Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quí vi vui long để lại lời nhắn trong trang nhà cuả LMDTVN 
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