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         Sau hai tháng chuẩn bị, 
chương trình chúc thọ và giới thiệu 
tác phẩm “Thời Đại Của Tôi” của 
Giáo sư Vũ Quốc thúc do Câu Lạc 
Bộ Luật Khoa Việt Nam tổ chức vào 
chiếu Chủ nhật 14-11-2010 tại Hội 
Quán Văn Hoá Sài Gòn nằm trên 
Đại lộ Bellaire, vùng Soutnwest 
Houston đã diễn ra và kết thúc tốt 
đẹp . 
        Đã có khoảng trên dứơi 200 

khách mời tham dự, trong đó 
người ta thấy có sự hiện diện 
của Gs. Mai Văn Lễ, Giáo sư 
kinh tế Luật khoa Đại học 
đường Sài gòn và Luật khoa 
Huế. Ngoài ra còn có sự hiện 
diện của một số vị dân cử tại 
địa phương, các thân hào nhân 
sĩ, nhất là sự tham dự đông 
đảo của các cựu môn sinh luật 
khoa nhiều thế hệ  thuộc viện 
Đại học Sàigòn, Đà lạt, Huế 

và Cần Thơ. 
       Thực hiện đúng như  chương trình được Ban Tổ chức  phổ biến trong 
nhiều tuần lễ trên các phương tiện truyền thông tại địa phương,bắt đầu từ 
2:00pm đến 3:30 pm giờ Houston,  là thời gian tiếp tân, giới thiệu đến người 



tham dự  tác phẩm “Thời Đại Của Tôi” vừa có tính lịch sử, vừa có tính  hồi 
ký gồm 2 cuốn: Cuốn I nhàn đề “Nhìn lại một trăm năm lịch sử”, cuốn II 
“Đời Tôi qua các thời biến”. Một số vị sau khi nhận sách đã chịu khó xếp 
hàng chờ ái nữ của Gs, Vũ Quốc Thúc đến dự từ Canada, thay mặt tác giả ký 
tên trên sách để lưu niệm. 
        Đúng 3:15 bắt đầu phần nghi thức, 
với nghi thức chào cờ Việt Mỹ và hát 



quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, mặc niệm các anh hùng hào kiệt của lịch sử 
Việt Nam đã có công dựng nước, giữ nước, các chiến sĩ và đồng bào đã hy 
sinh chiến đấu cho nền độc lập dân tộc, cho lý tưởng tự do dân chủ. Đồng 
thời cũng không quên tưởng niệm các giáo sư, các cựu môn sinh luật khoa 
quá vãng đã có những đóng góp cho nền luật học Việt Nam, cho chế độ dân 
chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hoà. 
         Ls.Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam đã thay mặt Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và nói lên mục đích 
và ý nghĩa của chương trình chúc thọ và giới thiểu tác phẩm Thời Đại Của 
Tôi của Gs. Vũ Quốc Thúc. (Xin coi nội dung phát biểu được ghi lại cuối bài 
tường thuật này). Đồng thời thay mặt CLBLKVN, Ls Thắng đã chúc thọ Gs. 
Vũ Quốc Thúc và nhờ Bs Vũ Thị  Thái Vân kính chuyển tấm Plaque “Chúc 

thọ và ghi ơn” đến Gs. Vũ Quốc Thúc.  
  

-

Bác sĩ nha khoa Vũ Thị Thái Vân, ái nữ của Gs. Vũ Quốc Thúc, thay mặt 
tác giả nhận tấm plaque lưu niệm và đáp từ. Ban tổ chức đã tặng Bs Vũ Thị 
Thái Vẫn một bó hoa hồng tươi sau khi phát biểu. Bs. Thái Vân và Bs. Bùi 
Quang Bảo, cháu kếu Gs Thúc bằng câu ruột cũng đã tặng lại Ban Tổ Chức 
một bình hoa đầy mầu sắc xanh tươi. 
  - Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã phát biểu qua Video Clip, cả hội trường im 
lặng lăng nghe những lời phát biểu tâm huyết của tác giả hồi ý “Thời Đại 
Của Tôi”. 
          



Ls. Nguyễn Tiến Đạt sau khi nhắc lại những kỷ niệm một thời ở Hà Nội ngày xưa, đã 
mở đầu chương trình văn nghệ phụ diễn với nhạc phẩm “Ngày về” của Hoàng Giác 
đầy gợi nhớ. 

 
         Bước qua phần hai: Giới thiệu tác giả 
và tác phẩm. Các diễn giả lần lượt lên diễn 
đàn là: Nhà báo Nguyễn Quốc Cường giới 
thiệu tiểu sử tác giả. Ô. Nguyễn Quốc 
Cường,CSVLK Sàigòn, tốt nghiệp Cử nhân 
Luật Khoa, nguyên phát ngôn nhân chính 
phủ VNCH, hiện là Chủ nhiệm & Chủ bút 
báo Ngày Nay. Ông Nguyễn Trần Quý giới 
thiệu cuốn một tác phẩm “Thời Đại Của 
Tôi” nhan đề: “Nhìn lại 100 năm lịch 
sử”.Ô. Nguyễn Trần Quý, CSVLK 
Sàigòn,tốt nghiệp Cao học Hành chánh, 

nguyên Giám đốc Nha Công Tác  

Nhà báo Nguyễn Quốc Cường  nói về tác giả 
và CSVLK Nguyễn Trần Quý giới thiệu cuốn I (H. Trên) và Gs. Nông Duy 
Trường giới thiệu cuốn II “ Thời Đại Của Tôi”(H. dưới) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CôMỹ Quỳnh trong nhạc phẩm 
Hoa soan bền thềm cũ của Tuấn Khanh 
* Ls Nguyễn Thế Linh và CSV Đan Đình Soạn phát biểu cảm 
tưởng(dưới). 

  
 
Lập Pháp 

Thượng 
Nghị Viện 
VNCH. Hiện 
là Ủy viên 
Hội Đồng 
Thường Vụ 
CLBLKVN. 

Gs. Nông 
Duy Trường, 
giới thiệu 
cuốn hai tác 



phẩm“Thời Đại Của Tôi” nhan đề “Đời tôi qua các thời biến”. Gs Nông Duy 
Trường, tốt nghiệp Cao học về Chính trị với luận án về Dân chủ hóa 
tại Á châu. Hiện nay ông đang chuẩn bị luận án tiến sĩ về Giáo Dục 
và dự định sẽ tốt nghiệp Tiến Sĩ vào năm 2011.Ông cũng là người 
sáng lập và hiện là Viện Trưởng Học Viện Công Dân và là Cố vấn Hội Văn 
Hoá Khoa học Việt Nam. 
           
Sau phần trình bầy của các diễn giả là phát biểu cảm tưởng của một số vị 
tham dự. Đã có hai vị lên phát biểu:Ls. Nguyễn Thế Linh, CSVLKSG, 
nguyên Dân Biểu Quốc hội VNCH, hiện là Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ 
Câu Lac Bộ Luật Khoa Việt Nam Ô.Đan Đình Soạn, CSV trường Chính Trị 

Kinh Doanh thuộc Viện Đại Học Đà Lạt, 
học trò nhiều niên học của Gs. Vũ Quốc 
Thúc. 
 
 -Sau cùng, CSVLK Đỗ Kim Bảng,Phó 
Chủ Tịch Ngoại Vụ CLBLKVN, thay mặt 
Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm ơn quan khách 
tham dự và ân nhân bảo trợ cho chương trình 
chúc thọ và giới thiệu tác phẩm (Xin đọc 
nguyên vănlời cảm tạ kèm theo bài tường 
thuật này)                                 
  
            Luật sư Nguyễn Tiến Đạt, phụ trách 
các tiết mục văn nghệ phụ diễn, xen kẽ các 



tiết mục chính của chương trình chúc thọ 
và giới thiệu tác phẩm :Thời Đại Của 
Tôi”. Ls Nguyễn Tiến Đạt là người học 
trò đầu tiên của Gs Vũ Quốc Thúc vào 
niên khoá đầu tiên (1955-1956) của Luật 
khoa Đại học đường Sàigòn, khi nền đại 
học Việt Nam được thực dân Pháp trao trả 
quyền tự trị cùng lúc với việc chúng trao 
trả độc lập cho chính phủ chính danh 

quốc gia  Việt Nam Cộng Hoà, 
sau Hiệp Định Geneve 1954 chia 
đôi đất nước. 
          
      Chương trình chúc thọ và 
giới thiệu tác phẩm “Thời Đại 
Của Tôi” của Gs. Vũ Quốc Thúc 
được điều hợp bởi CSVLK 
Nguyễn Văn Quất, Phó chủ tịch 
Nội Vụ Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, đã kết thúc vào lúc 5:30PM và 
được dư luận đánh giá là thành công về mặt tổ chức với số người tham dự 
trên dứơi 200 người, tất cả đều là các thân hào nhân sĩ đáng kính trong Cộng 
Đồng người Việt Quốc gia Houston và Vùng phụ cận; và thành công về số 
lượng gần 200 cuốn sách “Thời Đại Của Tôi” đã phân phối hết đến quý độc 
giả tham dự. 
 
Liên Hương 
Tường thuật từ Houston, Texas, Hoa Kỳ 
     
 

 
 



                         DIỄN VĂN KHAI MẠC. 
CỦA TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 
Kính thưa: Gs Mai Văn Lễ, Quý vị dân cử, quỷ 
vị lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội, Quý 
thân hào nhân sĩ và đặc biệt quý cưu mon sinh 
luật khoa Việt Nam, 
 
       Trước hết chúng tôi xin thay mặt Câu Lạc Bộ 
Luật Khoa Việt Nam, đoàn thể chịu trách nhiệm 
đứng  ra tổ chức chương trình chúc thọ và giới 
thiệu tác phẩm “Thời Đại Của Tôi” của Gs. Vũ 
Quốc Thúc, nồng nhiệt chào mừng Quý Giáo sư 
luật khoa, quý vị dân cử và lãnh đạo Cộng Đồng, 
quý cựu sinh viên môn sinh luật khoa, quý bậc 
trưởng thượng, thân hào nhân sĩ và quý đồng 
hương. 
  Kính thưa Quý vị, 
  Đầu tháng tư năm nay, trong cuộc Hội Ngộ Mùa 
Xuân 2010 Cựu sinh viên Đại Học Luật Khoa 
Sàigòn Toàn Thế giới tại vùng Southwest thành 

phố Houston, trước gần 500 người tham dự bao gồm cac cựu sinh viên luật khoa từ 
nhiều nơi trên thế giới tụ về và quý thân hữu tại địa phương, chúng tôi đã có dịp giới 
thiệu tác phẩm “Thời Đại Của Tôi Của Giáo sư Vũ Quốc Thúc” Cuốn I nhan đề “Nhìn 
lại một trăm năm lịch sử”. 
  Khoảng hai tháng trước đây, nhân sinh nhật lần thứ 90 của Gs. Vũ Quốc Thúc, nguyên 
Khoa Trưởng tiên khởi Đại học Luật khoa Sài gòn, cùng lúc với việc nhà xuất bản báo 
Người Việt ờ California phát hành cuốnn II “Thời Đại Của Tôi” nhan đề “Đời tôi qua 
các thời biến,chúng tôi có gửi điện thư chúc mừng Đại Thọ của Cụ. Đồng thời ngỏ ý 
muốn Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam sẽ tự nguyên đứng ra tổ chức một chương trình 
chúc thọ và giới thiệu cả hai cuốn tác phẩm “Thời Đại Của Tôi”, như một bầy tỏ lòng 
biết ơn của các thế hệ môn sinh luật khoa Việt Nam, và vinh danh những công lao đóng 
góp của Giáo sư Vũ Quốc Thúc cho nền luật học Việt Nam và cho chính quyền dân chủ 
pháp trị Việt Nam Cộng Hòa. Gs. Vũ Quốc Thúc đã cảm ơn và chấp nhận. Đây chính là 
mục đích và ý nghĩa của chương trình chúc thọ và giới thiệu sách hôm nay. 
    Chúng tôi rất xúc động và bầy tỏ lòng biết ơn trước sự tham dự đông đảo của quý vị 
như hôm nay, trong Hội Trường này, trên cả sự mong ước của chúng tôi. Sự thể này đã 
nói lên một điều: uy tín và tình cảm thương mến của Quý vị dành cho Gs. Vũ Quốc 
Thúc đã là động lực để Quý vị đến tham dự chương trình chúc thọ, vinh danh và giới 
thiệu tác phẩm này. Bên cạnh đó, là những tình cảm của quý vị vốn dành đoàn thể của 



chúng tôi, và vì vây trong nhiều sinh hoạt trước đây của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam,quý vị luôn nhiệt tình đáp lại lời mời thamn dự của chúng tôi. 

    Trong tâm tình này và với mục đích và ý nghĩa trên, qua sự chuyển đạt của Bác sĩ 
Nha Khoa Vũ Thị Thái Vân, chúng tôi xin thay mặt Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam  
                                              CHÚC MỪNG VÀ GHI ƠN 

Giáo sư VŨ QUỐC THÚC 
Nguyên Khoa trưởng Luât Khoa viện đại học Saigon,nguyên giáo sư viện đai hoc 

Đalat, học viện Quốc Gia Hành Chánh, viện đai học Paris XII 
Cựu  Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Duc VNCH, cựu Thống Đốc ngân hàng Quốc Gia 

Việt Nam, cựu Quốc Vụ Khanh đặc trách Tái thiết và Phát triển 
 
nhân dịp SONG HỶ:Giáo sư mừng Đại thọ 90 tuổi và ra mắt tác phẩm 'THỜI ĐAI 
CỦA TÔI” , cùng với những đóng góp to lớn cho nền luật học Việt Nam, cho chế độ 
pháp trị Việt Nam Cộng Hoà. 
   Tất cả những lời chúc mừng và ghi ơn vừa rồi của chúng tôi, đã là nội dung tấm 
Plaque lưu niệm này mà chúng tôi muốn nhờ Bs Vũ thị Thái Vân kính chuyển đến 
Thầy.(Trao Plaque lưu niệm) 
 
Trân trọng kính chào toàn thể Quý vị 
 
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Câu Lạc bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS) 
 

LỜI  CẢM TẠ VÀ TRI ÂN  
CỦA BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHÚC THỌ VÀ GIỚI THIỆU TÁC PHẨM THỜI 

ĐẠI CỦA TÔI  CỦA GIÁO SƯ VŨ QUỐC THÚC 
 

         Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam chân 
thành cảm ơn Quý giáo sư, Quý vị dân cử, Quý vị 
lãnh đạo Cộng Đồng, Quý vị lãnh đạo các đoàn 
thể tôn giáo, chính trị, văn hoá, xã hội, quý thân 
hào nhân sĩ, các cựu sinh viên luật khoa các 
trường  luật khoa Sài Gòn, Huế, Cần Thơ,Quốc 
Gia Hành Chánh viện Đại Học Sàigòn, trường 
Chính Trị Kinh Doanh thuộc Viện Đại Học Đà 
Lạt, Quý thân hữu và quý đồng hương, đã hy sinh 
một buổi cuối tuần, đáp lời mời của Ban Tổ 
Chức, đến tham dự đông đủ chương trình Chúc 
Thọ và Giới thiệu tác phẩm “Thời Đại Của Tôi” 
của Gs. Vũ Quốc Thúc, nguyên Khoa Trưởng Đại 
Học Luật Khoa Sài Gòn và giáo sư các Trường 

Luật Việt Nam và Pháp quốc. 
      Chúng tôi cũng chân thành cảm tạ và tri ân các ân nhân đã bảo trợ: 
      -Về truyền thông như Đài Sàigòn Houston & Dallas, Đài Tiếng Nước Tôi, Báo 
Ngày Nay, Báo Đất Mẹ, Báo Con Ong Texas và Báo Luật pháp & Đời sống.  
      *Đặc biệt cảm ơn: CSVLK Nguyễn Kim Trọng & Bác sĩ Nha khoa Hợp Nguyễn, 
Ls. Nguyễn Mai và Bà Phương Nam, đã đồng bảo trợ nước uống và thức ăn nhẹ,Ls 
Nguyễn Thế Linh nhà in LIVIKO bảo trợ in Thiệp Mời. Nhà thơ Cù Hoà Phong đã giúp 
trình bầy Thiệp Mời, Anh Tony Toàn Nguyễn Hội Văn Hoá Khoa Học đã giúp thực 
hiện Panel và CSVLK Trần Quang Tích đã cho muợn phương tiện chiếu DVD Clip bài 
phát biểu của Gs. Vũ Quốc Thúc từ Paris Pháp Quốc. 
    Tất cả sự đóng góp trên, cùng với sự tham dự của khoảng 200 quý vi đồng hương, đã 
nói lên tình cảm trân quý đặc biệt với Gs. Vũ Quốc Thúc, một trí thức khoa bảng giầu 
lòng yêu nước, đã có những đóng góp  to lớn cho nền luật học Việt Nam, cho chế độc 
dân chủ  pháp trị Việt Nam Cộng Hoà, giúp cho chương trình Chúc Thọ và Giới thiệu 
tác phẩm “Thời Đại Của Tôi” của Gs. Vũ Quốc Thúc thành công tốt đẹp  
    Trong việc tổ chức và đón tiếp Quý vị, chắc chắn không tránh khỏi có nhiều thiếu sót, 
kính mong quý vị niệm tình bỏ qua cho. 
    Trân trong cảm tạ và tri ân. 
Houston, ngày 15 tháng 11 năm 2910 
           TM. BAN TỔ CHỨC 
Phó Chủ tịch Ngoại vụ Câu Lạc bộ Luật Khoa Việt Nam 
       CSVLK Đỗ Kim Bảng 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
DẠ TIỆC KHOẢN ĐÃI THÂN NHÂN Gs VŨ QUỐ CTHÚC SAU 
BUỔI CHÚ THỌ VÀ GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “THỜI ĐẠI CỦA TÔ” 
CỦA Gs VŨ QUỐC THÚC TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ. 
 
Hình ảnh: Henry Nguyễn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Chụp hình lưu niệm sau dạ tiêc chia tay (Hình trên) 
 Và chụp hình lưu niệm sau buổi giới thiệu tác phẩm “Thời Đại Của 

Tôi” củ Gs Vũ Quốc thúc tại Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày Chủ 
nhật 14-11-2010 

 



 
 


