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SỰ HÌNH THÀNH  VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦACÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM 

 
         Sau cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân năm 2000 của cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn vào 
ngày Chủ Nhật 12-3-2000 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, một số cựu sinh viên cảm thấy có 
nhu cầu hình thành một tổ chức để qui tụ, củng cố, phát huy tình huynh đệ đồng môn luật 
khoa, thông qua các sinh họat ái hữu và họat động tri thức. 
         Sau nhiều phiên họp  qui tụ đông đảo các cựu sinh viên, bàn thảo sôi nổi về tính 
chất, danh hiệu và họat động tương lai của tổ chức, đa số đã đồng thuận hình thành một 
tổ chức vừa mang tính ái hữu tương thân tương ái, vừa mang tính trí thức xứng hợp với 
phẩm chất của một tập thể trí thức Luật khoa. 
         Sau khỏang 3 tháng bàn luận, một bản Nội Quy được thông qua vào ngày 27-8-
2000, định danh cho tổ chức là Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, viết tắt theo tiếng Anh 
là VILAS (Vietnamese Law Society). Một tổ chức phi chính trị nhưng  có lập trường và 
thái độ chính trị minh bạch đã được khẳng định trong Tuyên Ngôn Thành Lập được 
thông qua cùng với Bản Nội Quy VILAS. Theo đó “Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
không phải là tổ chức chính trị như một chính đảng hay tổ chức đấu tranh, nhưng có 
lập trường chính trị: Quốc Gia Dân Tộc, Dân Chủ Tự Do, không chấp nhận mọi hình 
thái độc tài, áp bức, bất công xã hội…” 
      Căn cứ trên Nội Quy, cơ chế tổ chức và nhân sự điều hành cùng các sinh họat chính 
của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam theo thời gian được ghi nhận 
 
I/- CƠ CHẾ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH. 
        
         Theo Nội Quy cơ chế tổ chức  bao gồm: Ban Thường Vụ Hội Đồng Sáng Lập gồm 
từ 3 đến 5 ủy viên do các hội viên sáng lập bầu ra, nhiệm kỳ là 2 năm, tương đương với 
nhiệm kỳ của các thành viên Hội Đồng Điều Hành và Hội Đồng Giám Sát. Hội Đồng 
Điều Hành và Hội Đồng Giám Sát đều do Đại Hội khóang Đại Câu Lạc Bộ Luật Khoa 
bầu ra. Sau đây là các nhân sự điều hành qua các nhiệm kỳ. 
          
THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG  SÁNG LẬP (2000-2002) 
- Chủ tịch        : Luật sư Nguyễn Thê 1inh 
- Phó Chủ tịch : CSVLK Nguyễn Trần Quý 
- Thư Ký          : CSVLK Nguyễn Văn Cung 
- Ủy viên          :  Bà Kim  Nix Trương 
- Ủy Viên         : CSVLK Nguyễn Minh Triết 
 
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT: 
- Chủ tịch       : Ls. Nguyễn Ngọc Hải 
- Phó Chủ tịch: Ls. Ngô Hữu Liễn 
- Thư Ký         : CSVLK Phạm Minh Tân 
- Ủy Viên        : CSVLK Tạ Văn Khánh 
- Ủy Viên        : CSVLK Nguyễn Văn Quất 
 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH: 
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- Chủ tịch          : Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
- Phó Nội vụ      : Ls. Nguyễn Hiếu 
- Phó Ngọai vụ  :  Ls. Phạm Ánh Nguyệt 
- Phó Kế họach : CSVLK Peter Trần Dũng 
- Tổng Thư Ký  : Ls. Phạm Ngọc Bảo 
- Thủ quỹ           : Bà Dương Quế Lan (Phu nhân Ls. Phan Tự Trọng) 
          
         Sau  khi tu chính Nội Quy trong Đại Hội ngày 8-12-2002, danh hiệu Câu Lạc bộ 
Luật KHoa Việt Nam tiếng Việt không thay đổi, tên tiếng Anh thay từ “Society” bằng 
“Assosiation” (Vietnamese Law Association) vẫn viết tắt là VILAS. Đồng thời tu chính 
đã hủy bỏ Hội Đồng Sáng Lập nên không còn Ban Thường Vụ Hội Đồng Sáng Lập và 
Hội Đồng Giám Sát cũng hủy bỏ . Thay vào đó là Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội, làm 
nhiệm vụ giám sát, bên cạnh Hội Đồng Điều hành. Tất cả  do Đại Hội khóang đại bầu ra. 
Nhân sự được bầu ngay trong Đại hội này, vào cơ chế mới nhiệm kỳ 2002-2004 như sau: 
 
HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI:  
- Chủ tịch  : Ls. Nguyễn Thế Linh 
- Phó Chủ tịch: Cựu Thẩm phán Trần Hạo 
- Thư Ký CSVLK Nguyễn Văn Cung 
- Ủy viên: Bà Kim Nix 
- Ủy viên: CSVLK Nguyễn Trần Quý. 
 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH: (2002-2004) 
- Chủ tịch          : Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
- Phó Nội vụ      : CSVLK Đào Văn Thảo 
- Phó Ngọai vụ  :  Ls. Phạm Ngọc Bảo 
- Tổng Thư Ký  :  CSVLK Lê Tấn Thành 
- Thủ quỹ           : Bà Dương Quế Lan (Phu nhân Ls. Phan Tự Trọng) 
 
     Trong Đại Hội thường niên tháng 12-2003 đã bầu thành phần nhân sự mới cho nhiệm 
kỳ 2004-2006 như sau: 
          
HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI: (2004-2006) 
- Chủ tịch  : Ls. Nguyễn Thế Linh 
- Phó Chủ tịch: Cựu Thẩm phán Trần Hạo 
- Thư Ký CSVLK Nguyễn Văn Cung 
 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH: (2004-2006) 
- Chủ tịch          : Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
- Phó Nội vụ      : CSVLK Đào Văn Thảo 
- Phó Ngọai vụ  :  Ls. Phạm Ngọc Bảo 
- Tổng Thư Ký  :  CSVLK Trần Anh 
- Thủ quỹ           : CSVLK Phạm Thị Minh 
      
        Trong Đại Hội thường niên 2005 thành phần nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2006-2008 
được bầu như sau: 
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HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI: (2006-2008) 
- Chủ tịch  : Ls. Nguyễn Thế Linh 
- Phó Chủ tịch: Cựu Thẩm phán Trần Hạo 
- Thư Ký CSVLK Nguyễn Văn Cung 
- Ủy viên    : Ls. Nguyễn Thị Chính. 
- Ủy viên    : Ông Hòang Bách (CSV Chính Trị Kinh Doanh) 
 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH: (2006-2008) 
- Chủ tịch          : Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
- Phó Nội vụ      : CSVLK Trương Đình Luân 
- Phó Ngọai vụ  : CSVLK Nguyễn TấnTrí 
- Tổng Thư Ký  :  CSVLK Nguyễn Hồng Vân 
- Thủ quỹ           : Bà Dương Quế Lan 
 
        Trong Đại Hội thường niên tháng 12- 2007, cac nhân sự trong hai Hội Đồng Thường 
Vụ Đại Hội và Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 2008-2012 như sau 
 
HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI: (2008-2012) 
- Chủ tịch  : Ls. Nguyễn Thế Linh 
- Phó Chủ tịch: Cựu Thẩm phán Trần Hạo 
- Thư Ký CSVLK Nguyễn Văn Cung 
- Ủy viên    : Ls. Nguyễn Thị Chính. 
- Ủy viên    : Nguyễn Trần Quý 
 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH: (2008-2012) 
- Chủ tịch          : Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
- Phó Nội vụ      : CSVLK Nguyễn Văn Quất 
- Phó Ngọai vụ  : CSVLK Đỗ Kim Bảng 
- Tổng Thư Ký  :  CSVLK Phạm Thị Minh 
- Thủ quỹ           : Bà Dương Quế Lan 
 
II/- HỌAT ĐỘNG: 
     Để thực hiện tôn chỉ và mục đích  được quy định trong Nội Quy, có ba lãnh vực họat 
động: Ái hữu, tri thức và  nội quy hay sinh họat điều hành 
    1.-Về sinh họat ái hữu: 
        a) Hội Ngộ Mùa Xuân Cựu Sinh Viên Luật Khoa:Thể hiện hàng năm qua cuộc 
Hội Ngộ Mùa Xuân thường diễn ra vào tháng 3 Dương lịch hàng năm, quy tụ đông đảo 
các cựu sinh viên luật khoa, gia đình và thân hữu tại Houston.  
         Nội dung chương trình Hội Ngô, ngòai phần nghi thúc chào cờ mặc niệm các anh 
hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam, tưởng niệm các giáo sư và các cựu sinh viên luật 
khoa đã quá vãng, là dạ tiệc  với các tiết mục văn  nghệ đặc sắc do các cựu sinh viên Luật 
khoa tự biên tự diễn, xen kẽ các tiết mục kể chuyện về trường xưa bạn cũ, với những kỷ 
niệm khó quên của một thời vàng son đầy ắp ước mơ hòai bão của tuổi trẻ…Tất cả nhằm 
thể hiện chủ đề “Hòai niệm”, “Bóng thời gian”. . . qua các ca khúc, thơ văn  thịnh hành 
trong giới  sinh viên ngày xưa và thường được kết thúc bằng tiết mục dạ vũ.  
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         Đây là dịp hàn huyên giữa các cựu sinh viên nhằm thắt chặt tình thân ái.Sinh hoat 
này đã thực hiện đều đặn hàng năm từ ngày thành lập đến nay (2000-2009) (Xin xem 
tường thuật và hình ảnh các cuộc Hội Ngô Mùa Xuân Cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam 
trong tiểu mục sinh họat ái hữu Web Site Vilas)  
         
         b) Thăm Thầy thăm Bạn Vui buồn có nhau: 

        Cũng nằm trong sinh họai ái hữu là những cuộc thăm viếng , vui buồn có nhau giữa 
các cựu sinh viên luật khoa và gia đình. Hàng năm thường tổ chức thăm viếng cựu giáo 
sư Luật khoa Mai Văn Lễ, hiện nghỉ hưu tại Houston, trong các dịp lễ Thanksgiving hay 
Tết Âm lịch. . .Thời gian đầu có tổ chức mừng sinh nhật các hội viên trong một bữa ăn tại 
nhà hàng, với sự tham sự của các hội viên. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu. 
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        c) Đón tiếp đông môn Luật khoa từ xa đến: 
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*Da tiệc khỏan đãi Thẩm phán Tối Cao Nguyễn An Thông  và Phu nhân (Bốn hình phía 
trên).(28-5-2004) 
* Dạ tiệc khỏan đãi Ls. Lê Nga & Phu quân đến từ Châu Âu, Ls Lê  Phượng phu nhân 
của Ls. Trần Tử Huyền đến từ Bắc California và Gs. Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ đến từ 
Pháp Quốc( 2007). Ls. Nguyễn ThụySĩ & Phu quân 2006( các hình phía dưới)  

Ls. ThụySĩ (người ngồi thứ 3) và Phu quân 
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(người đứng thứ nhất từ trái qua phải)  Xin coi thêm hình ảnh đón tiếp đồng môn khác trong 
Đặc san Luật Khoa 2007 trong muc “Sinh họatTri thức của Web Site VILAS.. 
2.- Về sinh họat tri thức:  
     a) Thuyết trình & Hội luận:  
         Lúc đầu dự họach hàng tháng sẽ tổ chức một cuộc Thuyết trình & Hội luận về một 
đề tài hữu ích, có thể mời các giáo sư luật khoa, các vị thức giả tại địa phương hay  ở xa 
đến thuyết trình.  

  * Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng   trên 
mục thuyết trình  -----------------------------
----               
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  --Giáo sư Phạm Văn Thuyết trên bục thuyết 
trình. 
     Buổi thuyết trình hội luận đầu tiên vào tháng 
10-2001, với Gs. Nguyễn Mạnh Hùng được mời 
đến thuyết trình về một đề tài chính trị liên quan 
đến Việt Nam. Gs. Nguyễn Mạnh Hùng nguyên 
Giáo sư học viện Quốc Gia Hành Chánh và Luật 
khoa Sài Gòn, hiện là giáo sư chinh trị tại một đại 
học Hoa Kỳ. Sau đó là buổi thuyết trình của Gs. 
Phạm Văn Thuyết về một đề tài kinh tế Việt nam. 
Gs. Phạm Văn Thuyết nguyên Giáo sư Đại học 
Luật khoa Sàigon, Cố vấn kinh tế Ngân Hàng Thế 
Giới. Sau đó chỉ thực hiện được thêm vài buổi 
thuyết trình nữa rồi ngừng luôn vì những trở ngại 
thực tế chủ quan cũng như khách quan. 

        Cũng trong sinh họat tri thức, Câu Lạc Bộ cũng đã thực hiện chương trình hội luận 
“Những Vấn Đề Của Chúng Ta”  thực hiện mỗi tháng một giờ trên làn song phát thanh 
của một Đài phát thanh tại Houston. Chương trình này đã thực hiện 2 năm 2006 và 2007. 
 
      b)Mỗi tháng ra một Ban Tin Luật Khoa và mỗi năm ra một Đặc San Luật Khoa 
như những sản phẩm tri thức của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.  
     Về Bản Tin Luật Khoa cũng ấn hành được 4 số trong năm 2002. Đặc san cũng ấn 
hành được 3 tập Đặc San Luật Khoa 2002, 2004 và 2007 
      
      c) Nguyệt san Luật pháp & Đời sống:  
         Đầu năm 2004, Câu Lạc Bộ Luật Khoa chủ trương và cho ấn hành số đầu tiên Tạp 
chí chuyên đề luật pháp & Đời sống. Tạp chí này đã  phát hành đều đặn vào thượng tuần 
mỗi tháng, nội dung  phong phú, với các tiết mục thường xuyên thực dụng, hữu ích và 
giải trí lành mạnh, như Câu chuyện luật pháp, Diễn Đàn pháp Lý,  Giải đáp luật pháp, An 
Ninh Cộng Đồng, Di trú & Nhập tịch, An sinh Xã Hội, Nghiên cứu luật pháp. Ngòai ra 
còn có các tiết mục Bình luận, Tham luận các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội, 
lịch sử, khoa học  và các sáng tác văn thơ, nghệ thuật, các vụ án hình hộ quốc tế và ở Việt 
Nam. . . Sau 5 năm ấn hành (2004-2009), báo đã tạm đình bản vào đầu năm 2009, sau khi 
phát hành đủ 60 số báo trong 5 năm. 
      
      d) Đề án Nghiên cứu:  
         Một số đề án ngiên cứu dự họach như: Dự thảo Hiến Pháp chế độ dân chủ pháp trị 
cho Việt Nam tương lai. Dự thảo Hệ Thống Tư pháp trong nền dân chủ pháp trị Việt 
Nam tương lai; Dự thảo chế độ anh sinh xã hội, văn hóa giáo dục… trong chế độ dân chủ 
pháp trị Việt Nam tương lai.v.v.. Một hội nghị đã được tổ chức vào cuối năm 2001 tại 
phòng hội khách sạn Hilton ở Houston, thành lập một Ủy Ban Đặc Nhiệm thực hiện Đề 
Án Nghiên Cứu đầu tiên: Dự thảo Hiến Pháp chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam…. Đề án 
này tiến hành chậm, song vẫn đang tiếp tục, hy vọng sẽ hòan tất và công bố vào năm 
2010 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam. 
     
       3.- Về sinh họat Nội Quy hay sinh họat điều hành: 
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      * Đại Hội Thường Niên 2001 tại phòng hội khách sạn Hilton ơ Houston, TX, Hoa 
kỳ. 

 
        Thời gian đầu, vì phát động nhiều sinh họat, trong tinh thần hăng say phấn khởi,  
nên Hội Đồng Điều hành đã mở các phiên họp hàng tuần để triển khai công tác. Nhưng 
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phiên họp định kỳ giảm dân, để chỉ còn họp định kỳ mỗi tháng một lần, và một số cuộc 
họp bất thường liên Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội và Hội Đồng Điều Hành để bàn công 

việc chung. 
   * Đại Hội Thường Niên 2003. 

* Đại Hội Thường Niên 2002 
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* Đại Hội Thường Niên 2005. 
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        Đại Hội Thường Niên được triệu tâp vào cuối tháng 12 hàng năm để Hội Đồng Điều 
Hành tường trình kết quả họat động trong năm, tổng kết thu chi tài chánh và đưa ra 
chương trình sinh họat năm tới. Vào năm cuối nhiệm kỳ thì thêm phần bầu cử các tân Hội 
Đồng Thường Vụ Đại Hội và Hội Đồng Điều Hành. Sinh họat này được giữ đều đặn mỗi 
năm từ ngày thành lập đến nay (2000-2009). 
 
* Các phiên họp định kỳ hàng tháng của Hội Đồng Điều Hành hoặc Liên Hội Đồng 

Một phiên họp liên hội đồng định kỳ 
tiêu biểu tháng 3 năm 2001 
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* Một phiên họp định kỳ tiêu biểu tháng 8  năm 2002 tại trụ sở Câu Lạc Bộ Luật Khoa 
Việt Nam 4607 Dove Springs Dr, HT, TX 77066.   
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* Một phiên họp định kỳ tháng 10-2002 tại tư gia Hội Viên Nguyễn Trần Quý. 
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 * * *Tóm lại, tham vọng khi thành lập Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam thì thật nhiều. 
Muốn quy tụ các cựu sinh viên luật khoa và thân hữu thức giả, ngòai mục đích thắt chặt 
tình tương thân tương ái, qua các sinh họat ái hữu, những người sáng lập còn có hòai bão 
vận dụng được “chất xám” của giới luật khoa nói riêng, giới thức giả nói chung, để cùng 
nhau làm ra một số sản phẩm tri thức hữu dụng,  góp phần kiến tạo một chế độ dân chủ 
đích thực cho Quê Mẹ Việt Nam, tạo tiền đề thuận lợi phát triển tòan diện đất nước đến 
phú cường, văn minh tiến bộ ngang tầm cao thời đại; để các thế hệ nhân dân, thuộc mọi 
giai tầng xã hội Việt Nam được sống trong công bình, tự do, ấm no, hạnh phúc. 
        Tham vọng và hòai bão trên được công bố rõ trong Tuyên Ngôn Thành Lập Câu Lạc 
Bộ Luật Khoa Việt Nam như sau: 
“ Vì vậy, chúng tôi: 
-Những cựu sinh viên các trường Luật Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới 
và thân hữu, do sự thôi thúc của lòng yêu nước, sự gắn bó của tình huynh đệ đồng môn và thân 
hữu, đã tự nguyện đứng ra thành lập CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM (VILAS), tạo môi 
trường để những nhà trí thức Việt Nam có chung lý tưởng, cùng nhau góp phần vào công cuộc 
thực hiện những khát vọng chân chính của người Việt Nam.” 
 
Và   ghi trong Điều II  và III Nội Quy như sau: 
“ÐIỀU II: TÔN CHỈ 
Ðặt trên căn bản đồng môn luật khoa và thân hữu, CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT 
NAM (VILAS) hoạt động trên nền tảng dân chủ và trọng pháp trong tinh thần độc lập, 
khách quan, trung thực, công bình và yêu quê hương. 
 
ÐIỀU III: MỤC ÐÍCH 
Mục đích của CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM (VILAS) phù hợp với điều 501(3)(c) 
của bộ luật thuế vụ Hoa Kỳ, được quy định như sau: 
 
   a.   Thắt chặt tình thân ái, tương trợ giữa các hội viên qua những sinh hoạt Giáo Dục, 
Văn Hóa và Xã Hội. 
   b.  Góp phần vào công cuộc kiến tạo một quê hương Việt Nam TỰ DO, DÂN CHỦ 
TIẾN BỘ, và PHÚ CƯỜNG qua các hoạt động Tri Thức. 
   c.  Tất cả mục đích trên cần được thực hiện trong khuôn khổ luật lệ của địa phương nơi 
hoạt động.” 
 
       Houston, ngày 18-6-2009 
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 


