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 THÀNH PHỐ BANKSTOWN TIỂU BANG NSW 

ÚC CHÂU ĐÃ CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN CỜ 

VÀNG. 
 

#CHTB: Chiều nay ngày 27/10/2015 thành phố Bankstown là 

thành phố thứ hai tại Úc đã chính thức công nhận cờ vàng với 

tỷ số 100% phiếu đồng thuận. Hằng trăm bà con Sydney tham 

dự đã vui mừng rơi nước mắt.  

Mới tuần qua thành phố Maribyrnong tiểu bang Victoria cũng 

đã chính thức công nhận cờ vàng.  

Đây là những món quà quý báu mà các thế hệ tiếp nối vừa 

chào mừng 60 năm thành lập Việt Nam Cộng Hòa vừa vận 

động để lá cờ được tiếp tục đại diện cho người Việt tự do và 

nước Việt tự do. 

Nhân tiện thân mời bạn đọc đến với Cộng Hòa Thời Báo tờ 

báo cổ vũ cho nền Đệ Tam Cộng Hòa.  

 

https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO?pnref=lhc 

 
Chuyển đến:Nguyễn Quang Duy 

 

 

https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO?pnref=lhc
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Hình ảnh Bankstown thông qua 
"Nghị quyết Cờ Vàng" 

Tối hôm 27/10, Hội đồng Thành phố Bankstown ở Sydney đã thông 

qua nghị quyết vinh danh những đóng góp của người Việt tị nạn 

trong 40 năm qua tại địa phương và chính thức công nhận Cờ Vàng 

của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, là biểu tượng của họ. 

 
Photo by Dinh Manh Nguyen, Nhóm Ảnh Sydney 
SBS Vietnamese 

 
Photo by Dinh Manh Nguyen, Nhóm Ảnh Sydney 
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SBS Vietnamese 

 
Photo by Hao Xuan, Nhóm Ảnh Sydney 
SBS Vietnamese 

 

 
 
 
 
Photo by Dinh Manh Nguyen, Nhóm Ảnh Sydney 

 

 Nguồn: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/gallery/hinh-anh-bankstown-thong-qua-

nghi-quyet-co-vang?language=vi 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/gallery/hinh-anh-bankstown-thong-qua-nghi-quyet-co-vang?language=vi
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/gallery/hinh-anh-bankstown-thong-qua-nghi-quyet-co-vang?language=vi
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Tưởng cũng nên nhắc lại là các Nghị Viên của Hội Đồng thành phố Bankstown 

trước đây đã đặt tên cho một con đường là Saigon Place nằm trong khu phố và 

đã cho xây Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam trên Saigon Place . 

 

Được biết nghị quyết của hội đồng thành phố Bankstown đã thông qua với 

100%  phiếu thuận, trong số 12 nghị viên. Đây là nổ lực của Nghị Viên Nguyễn 

Toàn Phó Thị Trưởng Thành Phố Bankstown.  

Trước đây một tuần Thành Phố Maribyrnong tại tiểu bang Victoria – Úc đã 

thông qua một quyết nghị “Chính Thức Vinh Danh Cờ Vàng “ là Biểu Tượng Của 

Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên nước Úc nói chung và riêng trong thành phố 

nầy. 

Khánh Vân tổng hợp 

Ngày 28/10/2015 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://www.vietnamvanhien.net/

