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Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn Tòan Thế Giới 
 
                                              BẢN TƯỜNG TRÌNH SỐ 3 

Về các họat động chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Luật 
Khoa Sàigòn Tòan Thế Giới tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 

(Từ  Mùng 2 đến 4 Tháng 4 năm 2010) 
 
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn đồng môn Luật Khoa Đại Học 
                 Đường Sàigòn, 
 
        Tiếp theo Bản Tường Trình số 1 ngày 20-9-2009, số 2 ngày 18-10-2009 nay kính 
tường trình cập nhật như sau: 
 
1.- Họat động của Ban Văn Nghệ: 
       Đúng theo lịch trình tập dượt các tiết mục chính cho ngày Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 
cựu sinh viên Luật khoa Sài gòn tòan thế giới tổ chức vào ngày 3-4-2010 tại Houston, 
Texas, Hoa Kỳ, buổi tập dượt văn nghệ tháng 11 đã thực hiện từ 3:00pm đến 6:30pm Chủ 
nhật 22-11-2009 vừa qua, với sự tham gia đông đảo của trên 20 anh chi em cựu sinh viên 
Luật khoa và thân hữu cựu hoc sinh Gia Long. (Đã gửi bản tường thuật). 
      Buổi tập dượt văn nghệ tháng này sẽ thực hiện vào Chủ nhật 20-12-2009 tới đây, từ 2 
giờ:pm (sớm hơn thường lệ một giờ), cũng tai địa chỉ Hội Quán Nghệ Sĩ của cựu sinh viên 
Luật khoa Lê Ngọc Liên ở số 6918 Wilcrest Suite F trong Nha Trang Mall goc Wilcrest 
@Bellaire Blvd, Houston, Texas 77072 
     Kinh mời quý Niên Trưởng và các bạn Cựu SVLKSG cư ngụ ở Houston và Vùng phụ 
cận bớt chút thời giờ đến tham dự các buồi tập đượt văn nghệ này, bảo đảm là rất vui và 
như trẻ lại hàng…chục tuổi. Không tin quý vị cứ đến thử xem 
       Nhân đây cũng xin nhắc lại nội dung chương trình văn nghệ chủ đề “Hòai Niệm Tri 
Ân” cho ngày Hội Ngộ Mùng 3-4-2010, xen kẽ các tiết mục chính là các tiết mục: kể 
chuyện (hòai niệm), đơn ca, song ca, tam ca, đồng ca các nhạc phẩm ca ngợi tình yêu quê 
hương đất nước, lịch sử hào hùng chống ngọai xâm và những ca khúc thịnh hành trong 
giới sinh viên ngày xưa. 
      * Ban tổ chức kính mời và ước mong  Hội Luật Gia Việt Nam , Hội Ái Hữu Luật 
Khoa Việt Nam, các nhóm và cá nhân cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn từ xa về dự, nếu 
có  đóng góp các tiết mục văn nghệ, xin liên lạc và thông báo trước tên các tiết mục để 
Ban Văn Nghệ  sắp xếp vào chương trình văn nghệ Ngày Hội Ngộ (3-4-2010)cũng như 
chương trình văn nghệ trong da tiêc “Tiền Hội Ngô” (2-4-2010) 
 
2.- Họat động của Ban Tiếp Tân: 
        LS. Nguyễn Thị Chính cho Ban Tiếp tân hay và nhờ chuyển đạt đền Ls.Nguyễn Thị 
Oanh và Phu quân Bùi Phụng và quý luật sư cựu sinh viên Luật khoa Sài gòn ở Canada 



như Nguyễn Duy Hạnh , Nguyễn thị Thanh, Châu Quy, và Ls Phó Ngọc Anh ở 
Washington DC, là cả nhóm có thể về truớc ngày Hội Ngộ và về cư ngụ tại nhà chị Chính 
trong suốc thời gian có mặt ở Houston, bao lâu cũng được, ăn ở chị Chính lo. Việc đón từ 
Phi Trường về nhà chi nhờ Ban Tiếp tân lo liệu. 
       Vậy xin Quý  đồng môn cho biết ngày, giờ chuyến bay và phi trường đáp xuống.Đề 
nghị đến phi trường quốc tế George H. Bush và nếu về chung cả nhóm cùng ngày trên môt 
chuyến bay thì thuận tiện nhất cho Ban Tiếp Tân. Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng, 
Ban Tiếp Tân vẫn sẵn sàng đi đón từng người đưa về địa chỉ cư ngụ. 
                             Phiếu ghi danh và Tham khảo như sau: 

 
1.- Họ và tên người tham dự:………………………………………….Niên 
học………………. 
2.- Đến trên chuyến bay số:………… của hãng hàng không……………….Phi 
trường:* George H. Bush.….*Hobby Airport………..Đến 
lúc……Giờ……..ngày……….2010. Trở về lúc:……ngày.... 
3.- Phương tiện di chuyển:  

- Từ Phi trường đi và về:  * Thân nhân hay Thân hữu:…….. *Ban Tổ chức phụ 
trách:……….. 
- Từ nơi cư trú đến địa điểm than dự Hội ngộ: Thân nhân hay Thân hữu:…Ban 
Tổ chức:…….. 

                4.- Nơi cư trú trong thời gian tham dư Hội Ngộ: 
                   - Tư gia thân nhân hay Thân 
hữu:………………………………………………………………. 

    - Khách 
sạn:…………………………………………………………………………………
…... 
    - Ban Tổ Chức sắp 
xếp:…………………………………………………………………. 
* Nếu muốn ở khách sạn, Ban Tiếp Tân cho biết Khách sạn ở gần địa điểm tổ chức 
Hội Ngô là: 
     HILTON GARDEN INN 
     6855 W. Sam Houston Parkway S. 
      Houston, Texas 77072 
      Tel: 713-270-6100  
 Quý Giáo sư và Quý đồng môn Luật khoa có thể liên lạc trước với Khách 

sạn để giữ chỗ. 
XIN LƯU Ý: 

  * Bữa tiệc Tiền Hội Ngộ và văn nghệ chào mừng do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam khỏan đãi 
              Trong bản tường trình số 2, dự trù bữa tiệc diễn ra  Từ 6:00pm đến 9:00pm, 
nay theo yêu cầu của một số Niên Trưởng Cao tuổi muốn khai mạc sớm hơn đề về nghỉ 



ngơi chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ chính hôm sau Thứ Bẩy 3-4-2010, nên giờ được ấn 
định lại như sau: Từ 4 giờ pm đến 7:00pm. 
      Vì vậy xin đề nghị quý Niên Trưởng và các Ban cựu sinh viên Luât khoa, nếu có 
thể xin lấy vé giờ bay sơm hơn trong ngày để kịp tham gia bữa tiệc tiền hội ngô này. 

      
*Về  chuyến tổ chức đi cruise thì chi tiết như sau: 
        Thể theo yêu cầu của các Niên Trưởng và các Bạn CSVLKSG ghi tên trễ, CSVLK 
Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết cho hay đã xin gia hạn thêm cho các vị nào nay muốn tham dự 
du lịch bằng thuyền một tuần lễ khởi hành từ Galveston Houston chiều 4-4-20010. Muốn 
biết thêm chi tiết về chuyến đi xin liên lạc với người phu 5 trách chương trình: 
Ts. Nguyễn Minh Triết: 281-221-6190 (cell) 
Hay Mrs Kim Triet :281-444-7733. (office) 
 
3.- Ban Đặc san Luật khoa 2010: 
     a) Về bài vở: Cho dến lúc này Ban phụ trách thực hiện Đặc san Luật khoa 2010 đã 
nhận được thêm một số bài vở của quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Ban CSVLK, 
nhưng còn cần thêm nhiều bài và hình ảnh tư liệu liên quan đến Trường Mẹ và đồng môn, 
đồng liêu Luật khoa Sàigòn, từ quá khứ đến hiện tại. 
        Hiện tại, Ban biên tập rất cần một số bài viết liên quan đến sinh họat cá nhân, các 
nhóm hay đòan thể Luât khoa, cụ thể chẳng hạn là bài viết về “Sự hình thành, phát triển và 
các họat động của “Hội Luật Gia Việt Nam” và “Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam”…..Rất 
mong sự hợp tác và cung cấp những bài này của các niên Trưởng, các ban cựu SVLK hội 
viên, nhất là cần giúp đở của NHị Vị Chủ Tịch hai Hiệp Hội Luật Gia và Luật khoa: Bà 
Luật sư Nguyễn Hữu Thống ở Bắc California và Thẩm phán Đặng Đình Long ở Nam 
California. 
      Để tiện viết các đề tài đóng góp, xin kèm dưới đây Dự thảo Muc Lục cho Đạc san Luật 
khoa 2010. 
Những trang đầu: 
*Thư chúc tết của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
* Thư chúc Tết của Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 cựu sinh viên Lu65ct KHoa 
Sàigòn 
* Thư cảm tạ các ân nhân hổ trợ tài chánh cho Hội Ngô và Đặc san Luật khoa 2010. 
 
MỤC LỤC 

 Lá Thư Tòa Sọan 
 Là Thư Khoa Trưởng: 

* Thư của Gs. Vũ Quốc Thúc từ Paris Pháp Quốc 
                          * Thư của Gs. Nguyễn Cao Hách từ San Diago California, Hoa Kỳ 
                          * Lịch sử Luật khoa Đại Học Đường Sàigòn (30-4-1955 – 2010) 
                          * Sự hình thành và phát triển của Hội Luật Gia Việt Nam (nếu có bài, đã 
yêu cầu) 



                          * Sự hình thành và phát triển của Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam (Nếu 
có bài, đã yêu cầu) 
                          * Sự hình thành và phát triển của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (Đã có 
bài) 
 
PHẦN I: BÓNG THỜI GIAN 

 Những hình ảnh xưa cũ của Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Ban cưu 
sinh viên Luật Khoa Sài gòn liên quan đến Thầy, Bạn và Trường Mẹ  mà 
Tòa Sọan nhận được. 

 Những văn kiện xưa cũ như thẻ Giáo sư, Thẻ sinh viên… 
 
PHẦN II: LUẬT KHOA & SINH HỌAT THÂN HỮU 

 Gồm những bài tường thuật và hình ảnh sinh họat của các ca 1nhân cũng 
như tập thể cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn khắp nơi. 

 
PHẦN III: THAM LUẬN & KHẢO CỨU. 

 Gồm những bài viết co tính tham luân hay biên khảo về các đế tài pháp lý, 
pháp luật chính trị, kinh tế tài chánh, văn hóa, xã hội liên quan đến Việt 
Nam, Hoa Kỳ và Thế giới. 

 
PHẦN IV: VĂN NGHỆ 

 Gồm những sáng tác : Truyện ngắn, Tùy bút , hồi ức, văn thơ, nhạc co liên 
hệ đến một thời đã qua, với Trường Luật, với con người và đất nước…. 

 
Rất mong được Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng va 2các Bạn cựu sinh viên Luật 
Khoasự hưởng ứng đóng góp bài vở dồi dào cho Đặc san Luật khoa 2010, tham 
dự đông đủ trong ngày Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 cựu sinh viên Luật Khoa 
Sàigòn vào ngày 3-4-2010 . 
 
Trân trọng tường trình và kính chúc Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn 
cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn cùng gia định sức khỏe và một Mùa Giang 
Sinh an bình, hạnh phúc trong cảnh sum họp gia đình. 

Trân trọng, 
 
Houston ngày 8 tháng 12 năm 2009 
      TM. Ban Tổ Chức. 
      Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
 


