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THÔNG BÁO & THƯ MỜI 
Tham dự cuộc hội ngộ Mùa Xuân 2010 của cựu sinh viên luật khoa Việt Nam 

Tại Houston, Tiểu Bang Texas,  Hoa Kỳ 
 
Kính gởi: -  Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam cùng gia đình. 
 
Kính thưa: Quý Giáo sư, Quý NiênTrưởng và các Bạn, 
 
        Như đã tham khảo  ý kiến khỏang một năm trước đây, về một ước nguyện chung,  muốn có một cuộc 
họp mặt đông đủ các Giáo sư và các Cựu sinh viên luật khoa Việt Nam nói chung, cựu sinh viên Đại học 
luật khoa Sài gòn nói riêng, qua nhiều  thế hệ, tại thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vào năm 
2010,  để Quý Giáo sư và Quý đồng môn Luật khoa có cơ hội gặp lại sau những năm dài xa cách, xa rời 
Trường Mẹ.  
      Để thực hiện ước nguyện tình cảm chính đáng này, nhân kỷ niệm 10 năm cuộc Hội Ngộ đầu tiên tại 
hải ngọai của cựu sinh viên Luật Khoa Sàigon tổ chức tại Houston, Texas Hoa Kỳ vào Mùa Xuân năm 
2000 và kỷ niệm 10 năm thành lập Câu Lạc Bộ Luât Khoa Việt Nam(2000-2010), một cuộc Hội Ngộ cựu 
sinh viên Luật khoa Việt Nam tòan thế giới sẽ được tổ chức từ ngày Thứ Sáu Mùng 2 đến Chủ Nhật 
Mùng 4 Tháng 4 năm 2010 tại Thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, là thời gian thuận tiện vì có 3 
ngày nghỉ cuối tuần nhân dịp Lễ Easter, thời tiết mát mẻ. 
     Chương trình tổng quát 3 ngày Hội Ngô  Ban Tổ Chức dự liệu như sau: 

 Ngày Thứ Sáu Mùng 2-4-2010 (Tiền Hội Ngộ): Đón tiếp Quý Giáo sư và các cựu sinh viên Luật 
khoa từ xa đến tham dự và dạ tiệc khỏan đãi của Ban Tổ Chức tại một nhà hàng. 

 Ngày Thứ Bẩy Mùng 3-4-2010 (Ngày Hội Ngộ): Chương trình Hội Ngộ diễn ra từ 3 Giờ chiều 
đến 8 giờ tối tại đại sảnh một nhà hàng.  

 Ngày Chủ Nhật Mùng  4-4-2010 (Hậu Hội Ngô): Họp Bạn cùng lớp, thăm viếng thân nhân, bạn 
bè, địa danh tại địa phương hoặc rời Houston trở về….hòan tòan nhiệm ý. 

         Chương trình chi tiết Ban Tổ chức sẽ phổ biến trong các Thông Báo, Thư Mời và Thiệp Mời gửi 
tiếp theo đến Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn qua bưu điện hay điện thư. 
         Nhân dịp này, Câu Lạc Bộ Luật KHoa Việt Nam dự định sẽ phát hành Đặc san Luật khoa 2010, rất 
mong Quý giáo sư và các cựu sinh viên Luật khoa đóng góp bài vở, hình ảnh để nội dung phong phú, đa 
diện. Riêng Ban Tổ Chức cần có và xin được cung cấp một hình chụp chính diện Luật khoa Đại Học 
Đường Sài gòn, có cổng trường luật cổ kính, để vẽ hậu cảnh trang trí sân khấu cho ngày Hội Ngộ. 
    
          Vì vậy, để thành đạt ước nguyện chung, Ban Tổ Chức trân trọng kính mới Quý Giáo sư, Quý Niên 
Trưởng và các bạn cựu sinh viên Luật khoa cùng gia đình tham dự đông đủ cuộc hội ngộ hiếm hoi này. 
Đồng thời, để giúp Ban Tổ chức chuẩn bị đón tiếp chu đáo và gởi Thiệp Mời, xin Quý Giáo sư, Quý Niên 
Trưởng và các bạn vui lòng thông báo tôn ý qua điện thọai: 
      *  281-781-5403 hay 832-244-5575 ; 281-460-9802 ; email:luatkhoavietnam@gmail.com Hoặc Mail  
về: 4607 Dove Springs Dr. Houston, Texas 77066 
 
        Trân trọng thông báo và kính mời. 
   Houston, ngày 3 tháng 9 năm 2010. 
          TM. BAN TỔ CHỨC 
Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
        Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng        



 


