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Biên Bản buổi họp ngày 19 tháng 2 năm 2012 

Địa điểm: Văn Phòng Cộng Đồng, 151 Brisbane Street, Perth 

7 giờ tối 

Thành phần tham dự: 

1. Chủ Tịch Cộng Đồng: BS Nguyễn Anh Dũng 

2. Tổng Thư Ký: Nguyễn Lê Thanh 

3. Khối Nội Vụ Cộng Đồng: Ông Tạ Quang Hải, ông Nguyễn 

Thành Đại. 

4. Đại diện Hội Cựu Quân Nhân: Ông Nguyễn Văn Thanh, ông Trần 

Hữu Tâm và phu nhân, Ông Nguyễn Văn Cang, ông Nguyễn Văn Tăng,. 

5. Ông Lâm Đình Nghĩa, đại diện Thương Vụ Tân Hiệp Hưng. 

Chương trình nghị sự: bàn về ý nghĩa của chính sách Văn Hóa Vận của 

nhà nước cộng sản Việt Nam để đánh bóng chế độ, đồng thời làm chia rẽ 

và suy yếu tập thể tỵ nạn hải ngoại, qua chính sách ru ngủ người Việt trên 

thế giới bằng âm nhạc, trong khi mặt trái của xã hội Việt Nam thì vi phạm 

thô bạo nhân quyền, bán lãnh thổ tổ quốc cho giặc, lại đi cướp đất đai của 

lương dân xây dựng thương mại bỏ túi đảng viên, bỏ tù và thủ tiêu những 

người nói lên khát khao tự do dân chủ. 

Buổi họp đã diễn ra êm đẹp, trong tinh thần thân ái và thông cảm. 

Các thành viên trong buổi họp đã đúc kết chung:   Xét rằng  việc nêu cao 

lý tưởng tị nạn và vinh danh lá cờ biểu hiện cho nhân phẩm, tự do và dân 

chủ ngay trên nước Úc là quyền của tập thể người Việt không cộng sản, 

1. Thương Hiệu Tân Hiệp Hưng sẽ trao đổi với Cộng Đồng những 

dự tính ca nhạc  tương lai. 

2. Thương Hiệu Tân Hiệp Hưng sẽ cố gắng không mời những ca sĩ 

đi thẳng từ Việt Nam có liên kết với nghị quyết 36 phá hoại tập thể Tị Nạn. 

3. Thương Hiệu Tân Hiệp Hưng sẽ đồng ý treo 2 lá cờ Úc Việt trên 

2 cánh gà của sân khấu để khẳng định lập trường tị nạn của nười Việt 

Quốc Gia trong tất cả những buổi ca nhạc. 

4. Ông Nguyễn Thành Đại sẽ phụ trách việc treo 2 lá cờ Úc Việt,  

kích thước phù hợp, hay trao cho ban tổ chức Ca nhạc để được treo nơi 

trịnh trọng như đã đồng ý.  

Buổi họp đã kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. 

Biên bản đã được Chủ Tịch Cộng Đồng xác nhận. 
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