
Thoâng baùo

31 
thaùng Gieâng 

2010 
17 

thaùng Chaïp
AÂM LÒCH Chuû nhaät

Ngày 23 tháng 2 năm 
1868, Thống đốc Nam 

Kỳ Lagrandière đã làm 
lễ đặt viên đá đầu tiên 
khởi công xây dựng Dinh 
Thống đốc Nam Kỳ mới 
tại Sài Gòn thay cho dinh 
cũ được dựng bằng gỗ vào 
năm 1863. Dinh mới được 
xây dựng theo theo đồ án 
do kiến trúc sư Hermite 
phác thảo (người phác 
thảo đồ án Tòa thị sảnh 
Hongkong). Viên đá lịch sử 
này là khối đá lấy ở Biên 
Hòa, hình vuông rộng mỗi 
cạnh 50 cm, có lỗ bên trong 
chứa những đồng tiền hiện 
hành thuở ấy bằng vàng, 
bạc, đồng có chạm hình 
Napoleon đệ tam.
Công trình này được xây 
cất trên một diện tích rộng 
12 ha, bao gồm một dinh 
thự lớn với mặt tiền rộng 
80 m, bên trong có phòng 
khách chứa 800 người, và 
một khuôn viên rộng với 
nhiều cây xanh và thảm 

cỏ. Phấn lớn vật tư xây 
dựng dinh được chở từ 
Pháp sang.
Ngày 27 tháng 2 năm 
1962, hai viên phi công 
thuộc Quân lực Việt Nam 
Cộng hòa, lái 2 máy bay 
AD6 ném bom làm sập 
toàn bộ phần chính cánh 
trái của dinh. Do không 
thể khôi phục lại, Ngô Đình 
Diệm đã cho san bằng và 
xây một dinh thự mới ngay 
trên nền đất cũ theo đồ án 
thiết kế của kiến trúc sư 
Ngô Viết Thụ.
Sau hội nghị hiệp thương 
chính trị thống nhất hai 
miền Nam Bắc thành một 
đất nước Việt thống nhất 
diễn ra tại dinh Độc Lập 
vào tháng 11 năm 1975, để 
kỷ niệm, chính phủ lâm thời 
nước Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam đã quyết định đổi 
tên Dinh Độc Lập thành 
Hội trường Thống Nhất và 
được đặc cách xếp hạng di 
tích quốc gia đặc biệt.

Gaëp maët Ñoùn Xuaân Canh Daàn

Nhaân dòp ñoùn Naêm Môùi 2010 vaø Xuaân Canh Daàn,  
Hoäi Lieân laïc vôùi ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi Thaønh phoá 
Hoà Chí Minh (ALOV-HCMC) toå chöùc Toaï ñaøm giôùi thieäu 
vôùi Kieàu baøo vaø thaân nhaân veà: 

Luaät Quoác tòch vaø Sôû höõu nhaø ôû cho Kieàu baøo 
vaø  Gaëp maët ñoùn Xuaân canh Daàn

taïi Hoäi tröôøng Thoáng Nhaát 
Chuû nhaät, ngaøy 31 thaùng 1 naêm 2010 

(17 thaùng Chaïp AÂm lòch) 
töø 14 giôø 30 ñeán 20 giôø 30

Traân troïng kính môøi Kieàu baøo, 
thaân nhaân Kieàu baøo, Hoäi vieân ALOV-
HCMC vaø baïn beø quan taâm ñaêng kyù 
theo höôùng daãn ôû maët trong cuûa 
Thoâng baùo vôùi Ban Toå chöùc ñeå nhaän 
GIAÁY MÔØI  tham döï.



Laõnh ñaïo UÛy ban Nhaø nöôùc veà ngöôøi  
Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi, Boä Tö phaùp, 
Boä Xaây döïng vaø Sôû Taøi nguyeân &  
Moâi tröôøng TPHCM.

Noäi dung:
•  Luaät Quoác tòch Vieät Nam,
•  Nhöõng chính saùch cuûa Nhaø nöôùc veà vaán ñeà mua 
   vaø sôû höõu nhaø ôû trong nöôùc ñoái vôùi Kieàu baøo
•  Kiêeàu hoái

Ñaêng kyù tham döï toïa Ñaøm
vaø giao löu möøng Xuaân Canh daàn

Toïa ñaøm vaø giao löu möøng Xuaân Canh Daàn

Chủ Nhật, ngày 31/01/2010 
tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh 

Xin vui lòng gửi đến: 
(chọn 1 trong các phương án thích hợp)

Họ và tên: ......................................................................................................
Số người đi cùng: ..........................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................
Website: ........................................................................................................

Đăng ký tham dự: o Toạ đàm o Giao lưu
Ghi chú: o Hội viên o  Không Hội viên

 Miễn phí đối với các Hội viên đã đóng niên liễm 2010
 Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức: 100.000 ĐVN/ người

Ñaêng kyù: Hội LiÊN LẠC NGƯỜi ViỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀi 
55 Mạc Đĩnh Chi, Q1, TPHCM - ĐT: (08) 38226167
Fax: (08) 3823 0189 - E-mail: alov-hcmc@vnn.vn

Chuyeån khoaûn: Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào
TK: 58 23 55 39
Ngân hàng TMCP Á Châu 
Chi nhánh Sài Gòn
MST: 0307744993

Ñoùng tieàn maët: 
Văn phòng Hội: 
55 Mạc Đĩnh Chi, Q1, TPHCM 
(ĐT: 08 3822 6167 cô Diễm My)

Chöông trình:
14.30 ñeán 15.00 Ñoùn Khaùch
15.00 ñeân 15.10 Ca nhaïc chaøo möøng 
15.10 ñeán 16.00 Toaï ñaøm veà Luaät Quoác tòch
16.00 ñeán 17.00 Toaï ñaøm veà mua 
 & sôû höõu nhaø ôû ñoài vôùi Kieàu baøo
15.00 ñeán 17.00 Coù theå tieáp xuùc chuyeân gia tö vaán 
 veà 2 vaán ñeà treân
17.00 ñeán 18.00 Ca nhaïc Chaøo Xuaân
18.00 ñeán 20.00 Giao löu, tieäc toái thaân maät

Xin löu yù:
Loái vaøo: CoåNg CHíNH Hoäi TröôøNg 
THoáNg NHaáT ñöôøng Nam Kyø Khôûi Nghóa, 
Q1, TPHCM
Giöõ xe:  mieán phí, töø 14 giôø ñeán 20 giôø 30 
theo chæ daãn
Ñaêng kyù tham döï: Vì soá löôïng choã trong Hoäi 
tröôøng Thoáng nhaát coù haïn neân xin Quyù Anh 
Chò vui loøng ñaêng kyù sôùm, ngay khi nhaän 
ñöôïc Thoâng baùo naøy, ñeå giuùp Ban Toå chöùc  
chuaån bò tieáp ñoùn chu ñaùo.


