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Đại Hội Thường Niên 2011 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đã
diễn ra từ 3:00 chiều Chủ Nhật 18-12-2011 tại Hội Trường Làng Tre vùng
Southwest Houston, tiểu bang Texas Hoa Kỳ, với sự tham dự đông đủ của
các cựu sinh viên hội viên hoạt động tích cực và lâu dài từ ngày thành lập
hội đến nay.
Mở đầu chương trình Đại Hội, là
phần nghi thức chào cờ, mặc niệm các anh
hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam đã có
công dựng nước và giữ nước, các chiến sĩ
và đồng bào Việt Nam đã chiến đấu, hy
sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc, tự do
dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Đồng thời, cũng dành một phút tưởng
niệm các giáo sư và các cựu sinh viên luật
khoa Việt Nam quá vãng đã có những hy sinh đóng
góp hữu ích cho nền luật học Việt Nam và cho chế độ
dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa.
Tiếp theo, Ls Nguyễn Thế Linh, Chủ tịch Hội
Đồng Thường Vụ Đại Hội, thay mặt Ban Tổ Chức
Đại Hội lên diễn đàn chào mừng Đại Hội, cảm ơn các
hội viên cựu sinh viên luật khoa đã đáp lời mời của
Ban Tổ Chức tham dự Đại Hội hôm nay.
Theo Nội Quy Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, Hội Đồng Thường Vụ
Đại Hội do Đại Hội bầu ra cùng lúc và với số nhân sự tương đương với Hội
Đồng Điều Hành, có
nhiệm vụ theo dõi,
giám sát, đánh giá
các hoạt động của
Hội Đồng Điều
Hành và các hội
viên sao cho phù

hợp với Nội Quy. Mỗi năm, Hội Đồng này có nhiệm vụ đứng ra tổ chức Đại
Hội thường niên để Hội Đồng Điều Hành báo cáo thành quả các hoạt động
trong năm và đưa ra dự hoạch cho năm tới. Vào năm cuối nhiệm kỳ 20082012 như năm nay, Đại Hội có thêm trong nghị trình phần bầu lại các ủy
viên trong hai Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội và Hội Đồng Điều Hành Câu
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
Vì vậy, sau lời chào mừng Đại Hội của Ls.
Nguyễn Thế Linh, Ls. Nguyễn Văn Thắng (Thiện
Ý) Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành đã báo cáo thành
quả hoạt động năm cuối và cả 4 năm nhiệm kỳ
2008-2012 trên các lãnh vực hoạt động tri thức, ái
hữu và sinh hoạt Nội quy. Thành quả nổi bật nhất là
nhân kỷ niệm 10 năm thành lập CLBLKVN (20002010) và 55 năm thành lập Đại Học Luật Khoa Sài
gòn (1955-2010), đã tổ chức thành công cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 cựu
sinh viên Luật khoa Sài gòn toàn cầu tại Houston, Texas, Hoa Kỳ từ ngày 2
đến 4-4-2010, với sự tham dự đông đảo của khoảng 500 cựu sinh viên cùng
gia đình và thân hữu, trong đó có nhiều cựu sinh viên luật khoa đến từ nhiều
nước khác trên thế giới.Đồng thời nhân dịp này, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam cũng đã ấn hành Đặc San Luật Khoa 2010 nội dung phong phú, với
nhiều hình ảnh, tư liệu về các giáo sư, sinh viên Trường Luật Sài gòn trước
1975. Thánh 11-2010, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam cũng đã đứng ra tổ
chức Lễ chúc thọ 90 và giới thiều tác phẩm Thời Đại Của Tôi của Giáo sư
Khoa Trưởng Vũ Quốc Thúc tại Houston Texas, Hoa Kỳ cũng rất thành
công (Xin vào Web Site VILA:luatkhoavietnam.com để đọc Đặc san Luật
Khoa 2010 và coi DVD ghi lai các hoạt động nói trên).
Kết thúc báo cáo, Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng có xin với Đại Hội cho
“Về hưu” vì lý do sức khỏe cần nghỉ ngơi trị bệnh, thời gian phục vụ tập thể
lại khá lâu, đã 11 năm từ ngày thành lập Câu Lạc Bộ đến nay (20002011).Thế nhưng sau khi Bà Thủ Quỹ Dương Quế Lan báo cáo tổng quát
Thâu –Chi tài chánh năm 2011 vẫn còn thặng dư ngân quỹ, Đại Hội bước
vào phần bầu cử. Đại Hội đưa ra luật “nếu có đề cử thì không ai được từ
chối.Nếu đắc cử thì phải nhận”. Vì không ai chịu ứng cử, mà đề cử thì ai
cũng khiêm tốn chối từ,dù khả năng có thừa, nên chi con nhà luật không có
cách nào khác phải dùng luật để cột nhau. Thế cho nên kết quả bầu cử cho
thấy, Đại Hội đã không chấp nhận cho Thiện Ý “Về hưu”,chỉ tăng thêm
nhân sự để chia xẻ trách nhiệm với Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng và cho phép
anh nghỉ ngơi trong thời gian chữa bệnh, anh em khác làm thay, hết bệnh,
khỏe mạnh sẽ tiếp tục”kéo cầy”….. (Xin coiThông báo về kết quả Đại Hội
Thường Niên 2011 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa việt Nam )

Sau kết quả bầu cử, theo chương trình đúng ra là “Công bố và giới thiệu
tân Hội Đồng Điều Hành và tân Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội nhiệm kỳ
2012-2016…” nhưng chủ Tọa đoàn đã quyết định để việc này thực hiện vào
ngày họp mặt truyền thống hàng năm là Hội Ngộ Mùa Xuận 2012 cựu sinh
viên luật khoa Việt Nam” dự trù vào hạ tuần Tháng 2 hay thượng tuần tháng
3 năm 2012.
Đại Hội đã bế mạc lúc 5 giờ chiều, mọi người vui vẻ chờ tham dự dạ tiệc
tất niên do ông bà Nguyễn Thế Linh chủ nhà in LIVIKO khoản đãi, với một
chương trình văn nghệ tự biên tự diễn thật vui tươi để đón chào mùa xuân
2012 sắp tới.(Xin xem một số hình ảnh tiêu biểu kèm dưới bài tường thuật
này).
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