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      Đêm Hội Ngộ Mùa Xuân 2009 của các cựu 
sinh viên Luật khoa Việt nam đã diễn ra tại nhà 

hàng Phoenix Seafoods trên Đại lộ Bellaire vùng 
Southwest Houston, từ 6:00pm đến 10:00 pm và 
đã kết thúc tốt đẹp. Đã có khỏang 100 cựu sinh 
viên cùng gia đình và thân hưu tham dự, trong số 
này, ngòai Giáo sư Mai Văn Lễ, nguyên giáo sư 
kinh tế tại các trường đại học Luật khoa Sài Gòn 
và Luật khoa đại học Huế, một số thân hưu đặc 
biết, còn lại phần đông là các cựu sinh viên luật 
khoa Việt nam xuất thân từ Luật khoa Đại học 
đường Sài Gòn, một số ít tốt nghiệp các trường 
luật Hoa Kỳ. 
         Mở đầu chương trình là  phần nghi thức chào 
cờ, mặc niệm các anh hùng hào kiện có công dựng 
nước và giữ nước của lịch sử Việt Nam và lịch sử 
Hoa Kỳ, có phần tưởng niệm các giáo sư và cựu 



sinh viên luật khoa Việt Nam đã quá vãng. Sau đó, 
CSVLK Đỗ Kim Bảng, Phó chủ tịch ngọai vụ Câu 
Lạc Bộ Việt Nam, đã thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ 
lời chào mừng và cảm ơn quý giáo sư, các Niên 

Trưởng và các bạn cựu sinh viên Luật khoa cùng 
gia đình và quý thân hữu đã tham dự đông đủ ngày 
họp mặt mừng xuân truyền thống  hàng năm lần 
thứ 9 do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đứng ra 
tổ chức. Xin trích đăng tòan văn như sau: 

                   
LỜI CHÀO MỪNG CỦA TRƯỞNG 
BAN TỔ CHỨC 
 
Kính thưa: Giáo sư Mai Văn Lễ, Quý 
NiênTrưởng, các bạn cựu sinh viên luật khoa cùng 
gia đình và quý thân hữu. 
  
          Trước hết, chúng tôi rất hân hạnh được thay 
mặt cho Ban Tổ chức đêm Hội Ngộ Mùa Xuân 
2009 của cựu sinh viên luật khoa Việt Nam, gửi 
lời chào trân trọng và thân tình nhất đến quý Giáo 
sư, quý niên trưởng, các bạn cựu sinh viên luật 
khoa cùng gia đình và quý thân hữu hiện diện 
trong ngày họp mặt truyền thống hàng năm lần thứ 

9 của gia đình Luật Khoa tại Houston hôm nay.  



         Thứ nữa, vì năm nay Tết ta đến sớm, nên 
không khí Tết không còn đậm đà, nhưng bây giờ 
vẫn còn là Mùa Xuân, chúng tôi xin gửi lời chúc 

Tết muộn đến tòan thể Quý vị hiện diện trong 
cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân này, cùng gia đình: Một 
Mùa Xuân 2009 tươi vui, an bình và một Năm 
Mới 2009 an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. 

        Đồng thời thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi 
cũng chân thành cảm ơn quý giáo sư, các niên 
trưởng, các bạn cựu sinh viên cùng gia đình, đặc 
biệt là quý thân hữu, đã đáp lời mời đến tham dự 
đông đủ đêm Hội Ngộ hôm nay. Sự thể này đã nói 
lên sự gắn bó nghĩa thày trò, tinh đồng môn Luật 
khoa giữa các giáo sư và các cựu sinh viên luật 
khoa, và tình ưu ái đặc biệt mà quý quan khách 
thân hữu đã dành cho Câu Lac Bô Luật Khoa Việt 
Nam, vốn có trách nhiệm tổ chức cuộc hội ngộ 
mùa xuân hàng năm của cựu sinh viên Luật khoa 
Việt Nam. 
         Sau cùng, việc tổ chức đón tiếp cũng như 
việc thự chiện chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân 
2009 của cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam, chắc 
chắn không khỏi sai sót, rất mong quý vị niệm tình 
thư lỗi cho. 
        Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng và chân 
thành cảm ơn quý Giáo sư, quý niên trưởng, các 
bạn cựu sinh viên luật khoa cùng gia đình và quý 
thân hữu hiện diện trong cuộ chội ngộ Mùa xuân 
truyền thống này. Chúc tình thày trò và đồng môn 

Luật khoa mải  mải bền chặt. 
   Trân trọng. 
TM. Ban Tổ Chức 
CSVLK Đỗ Kim Bảng. 

  

          Kế đến, theo truyền thống, Chủ tịch Câu 
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam sẽ đọc diễn văn và 
tuyên  khai mạc cuốc Hội Ngộ Mùa Xuân. Nội 
dung bài diễn văn ứng khẩu này, CSVLK Thiện Ý 
NGuyễn Văn Thắng đã nhắc sơ lược sự khởi đầu 
và ý nghĩa ngày Hội Ngộ Mùa Xuân hàng năm. 
Theo đó, cuộc họp mặt đầu tiên khởi đầu cho các 
cuộc hội Ngộ Mùa Xuân sau này là cuộc Hội Ngộ 
Mùa Xuân 2000 của các cựu sinh viên Đại học  



luật khoa Sài gòn tại Houston, tiểu bang Texas, 
Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2000. Đây là cuộc hội 
ngộ đầu tiên của các cựu sinh viên luật khoa Việt 
Nam sau 25 năm rời xa đất nước, cách ly Trường 
Mẹ.  
        Đã có khỏang 400 cựu sinh viên luật khoa 
cùng gia đình và thân hữu tại Houston và một số 
thành phố lân cận như Austin, Dallas, San 
Antonio, và tiểu bang khác đến tham dự. Đặc biệt,  
đã có sự hiện diện của Quý giáo sư Nguyễn Cao 
Hách, Nguyên Khoa Trưởng Đại học Luật khoa 
Sài gòn  và Phu nhân, giáo sư Mai Văn Lễ, giáo sư 
Nguyễn Văn Canh và cố giáo sư Nguyễn Huy 
Đẩu. Sau cuộc Hội Ngộ Mùa Xuận có tính lịch sửi 
này, đã đưa đến việc thành lập Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam, và từ đó các ngày Hội Ngộ Mùa 
Xuân được tổ chức như là một trong những họat 
động ái hữu của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, 
để thắt chặt tình đồng môn, nghĩa thày trò luật 
khoa chúng ta. Một số ngày Hội Ngộ Mùa Xuân 
những năm sau đó, đã có sự tham dự  thêm của 
các giáo sư Phạm Văn Thuyết và giáo sư Tạ Văn 
tài đến từ Washington DC.. . . Nhân dịp này  ông 
Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam cũng 
mờ gọi các bạn cựu sinh viên luật khoa trẻ, học và 
tốt nghiệp tại các trường luật Hoa Kỳ, tham gia 
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, để tiếp nối 
truyền thống Luật Khoa Việt Nam từ thế hệ cha 
anh đã về chiều, “Tre già cần măng mọc”. . . 
         Sau diên văn khai mạc của Chủ tịch Câu Lạc 
Bộ Luật khoa Viết Nam, là huấn từ của giáo sư 
Mai Văn Lễ hiện đang sinh sống cùng Trưởng 
Nam ở thành phố Sugarland giáp Houston. Mặc 
dầu tuổi già sức yếu, song Giáo sư Lễ vẫn luôn có 
mặt trong các cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân của các 
cựu sinh viên luật khoa. Giáo sư Mai Văn Lễ đã 

vắn tắt ngỏ lời chào các cựu sinh viên luật khoa và 
cảm ơn Ban Tổ Chức đã luôn nghĩ đến Ngài. Một 
bó hoa hồng tươi thắm đã được cựu sinh viên Lê 
Ngọc Liên, thay mặt Ban Tổ Chức kinh tặng Giáo 

sư Mai Văn 
Lễ. 

        Luật 
sư Hòang 
Duy Hùng, 
một trong 
những cựu 
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luật khoa 
tốt nghiệp 
tại Hoa Kỳ, 
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cha chú, đàn anh đàn chị, cảm ơn Ban Tổ Chức đã 
cho cơ hội lên phát biểu. Nhân dịp này, Ls. Hùng 
đã nhắc đến sự việc nhà cầm quyền CSVN trong 
nước cho triển khai quy mô việc khai thác bauxite 
là một nguy cơ gây tại hại nhiều mặt trước mắt 
cũng như lâu dài cho người dân trong nước, cho 
đất nước và dân tộc. Ls. Hùng mạnh mẽ kêu gọi 
các cựu sinh viên luật khoa nói riêng và mọi người 
Việt hải ngọai nói chung cần đón kết thống nhất 
để ngăn chặn việc làm tai hại này của nhà cầm 
quyền CSVN. Một cựu sinh viên và là một luật sư 
trẻ khá nổi tiềng tại Houston, từng là cố vấn pháp 



luật cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng tiền 
nhiệm, là Luật sư Ngô Quốc Lân đã cùng gia đìng 
tham dự cuộc hội Ngộ này. 
       Sau  phần nghi thức và các phát biểu trên đây, 
là phần dạ tiệc, với các tiết mục văn nghệ, kể 
chuyện  đặc sắc do các cựu sinh viên luật tự biên 
tự diễn, với sự giúp vui cua một số ca nhạc sĩ hàng 
đầu tại địa phương như ca sĩ TrầnThanh Tùng, ca 
sĩ Lâm Bảo Trân, ca sĩ thanh Diệp và ban nhạc 
Blue Star. Mở đầu phần văn nghhệ là bài ca truyền 
thống “Trả lại em yêu” khung trời đại học, con 
đường Duy Tân, cây dài bóng mát. ..  uống ly 
tranh đường, uống môi. . .em ngọt. . .” do ca sĩ 
Lâm Bảo Trân trình bầy. Độc đáo nhất có lẽ là đại 
lão niên trưởng Nguyễn Tiến Đạt, nguyên luật sư 
Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, dù năm nay đã ngòai 
thất tuần, dù lái xe ban đêm khó khăn, song năm 
nào cũng cùng phu nhân tham dự, không chỉ hội 
ngộ mà còn đóng góp các tiết mục văn nghệ độc 
đáo và  kể lại những kỷ niệm sâu sắc, khó quên  về 
Trường Luật. Độc đáo không kém là nữ luật sư 
Nguyễn Thị Chính, nổi tiếng về các bài viết trong 

mục “Bàn Ngang Tán Dọc” trên tờ Luật pháp & 
Đời sống do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam chủ 
trương, với bút hiệu “Già Hoang”cũng lên kể 
chuyên khó quên về Trường Mẹ. Nay sau 5 năm 
ấn hành, Luật pháp & Đời sống phải tạm đình bản, 
nhưng “Già Hoang” vẫn không thất nghiệp vì trên 
Web Site của Cậu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
mới thành lập, trong mục “Văn Hóa – Văn nghệ” 
vẫn có tiểu mục “Bàn ngang Tán dọc” dành riên 
cho “Già Hoang” tức “Hòang Gia” tức gia đình 
nhà họ “Hòang” phu quân quá vãng của Bà.(Xin 
mở: luatkhoavietnam.com). Ngưng ngòai hai đại 
lãm niên trưởng  vừa kể, những dọng hát “vượt 
thời gian” của các cựu sinh SVLK Nguyễn Trung, 
Hồng Chung, Mỹ Quỳnh, với các ca khúc thịnh 
hành trong giới sinh viên ngày ấy, đã đưa mọi 
người trở về một thời vàng son đã qua. . . 
         Có thể nói, năm nay có phần đặc biệt vui 
nhộn, thể hiện đúng ý nghĩa và mục đích của Hội 
Ngộ hàng năm cựu sinh viên luật khoa Việt Nam. 
Là vì số người tham dự năm nay khỏang 100 so 



với ít nhất 200 như các năm trước, nhưng hầu hết 
là các cựu sinh viên luật khoa. Do đó sự hàn 
huyên thật gần gũi, có thới gian xướng danh giới 
thiệu từng người tham dự, và phải khen người điều 
khiển chương trình kiêm họat náo viên năm nay là 
CSVLK Nguyễn Văn Quất, Phó chủ tịch Nội vụ 
CLBLKVN, đã điều hợp chương trình văn nghệ, 
xổ số lấy hết thật “Xúc Sắc”, sau khi Hội viên 
cũng là thành viên Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội 
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam là Nguyễn Trần 
Quý làm xong nhiệm vụ MC phần nghi thức thật 
“Nghiêm túc, trang nghiêm và cảm động”. Không 
biết có phải vì vậy mà “Trời thương” nên cuộc xổ 
số năm nay, ngòai lô độc đắc là một bức tranh quý 
do ông bà Thiện Ý NGuyễn Văn Thắng tặng, 
trong 4 lô tiền mặt thì ông bà Nguyễn Trần Quý đã 
trúng tới 3 trên 4. Thật là chuyện hy hữu thuộc 
lọai “Khó tin mà có thật” đã xẩy ra trong cuộc Hội 
Ngộ Mùa Xuân 2009 của cựu sinh viên luật khoa 
Việt Nam tại Houston. 
        Đến đấy thì bản tường thuật cũng khá dài, xin 
mời quý giáo sư, quý niên trưởng, các bạn cựu 
sinh viên Luật khoa Việt Nam cùng gia đình và 
quý thân hữu coi những hình chụp minh họa đính 
kèm do MC “Quất voi” vừa “Nói” vừa “Chụp 
“vừa “Quay” (phim). Thật là nhân vật đa tài, đa 
năng, da hiệu và “Đa…” gì nữa hở CSVLK “Quất 
già” mà còn “Gân”?!?!? 
 
           Duy Anh 
Tường thuật từ Houston. 
         
 
 
 


