
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS ) 
           Hội Đồng Điều hành     

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 
Về phiên họp tổng kết Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa 

Sàigòn Tòan Cầu 
 
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các đông môn Đại học Luật khoa Sàigòn, 
 
I/- DỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN: 
     Phiên họp đã diễn ra từ 5:00PM đền 8:00PM tại 
Trụ sở Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 4607 Dove 
Springs Dr, Houston, Texas 77066. 
II/- THÀNH PHẦN THAM DỰ: 
    * Liên Hội Đồng (HĐĐH): 
       1/- Hội Đồng Điều Hành: vắng mặt Phạm Thị 
Minh, (Tổng Thư ký HĐĐH). Hiện Diện: 

- Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch 
HĐĐH/ CLBLKVN 

- Đỗ Kim Bảng                         - Phó Chủ 
tịch Ngọai Vụ 

- Nguyễn Văn Quất                   - Phó Chủ 
tịch Nội Vu 

- Dương Quế Lan                      - Thủ Quỹ 
      2/- Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội (HĐTVĐH)- 
Vắng mặt: Nguyễn Văn Cung, (Thư Ký HĐTVĐH) 
                Nguyễn Trần Quý(Ủy Viên HĐTVĐH). 
Hiện diện: 

- Nguyễn Thế Linh, Chủ tịch 
HĐTVĐH/CLBLKVN 

- Trần Hạo HĐTVĐH/ CLBLKVN. 
- Nguyễn Thị Chính, Ủy Viên HĐTVĐH/ 

CLBLKVN 
   * Ban Cố Vấn: Có sự hiện diện của: 
          - Thẩm phán Trang Sĩ Tấn – Ls. Nguyễn Tiến 
Đạt (kiêm Trưởng Ban Văn Nghệ Hội Ngô), Ls. Ngô  
             Hữu Liễn. 
III/- NGHỊ TRÌNH: 
         1/- Trưỏng Ban Tổ Chức, Thiện Ý Nguyễn 
Văn Thắng báo cáo kết quả Hội Ngộ Mùa Xuân 
2010 Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàigòn trên 
hai bình diện tổ chức và thâu chi tài chánh. 
   a/- Về Tổ Chức:  
      * Thành công,thể hiện qua: 
- Số lượng người tham dự đông đảo của Cựu sinh 
viên luật khoa (CSVLK) và gia đình cùng thân hữu. 
nhờ sự vận động tịch cực của Ban Tổ Chức nói 
chung, qua truyền thông và các quan hệ tình cảm cá 
nhân. Riêng số lượng CSVLK  từ xa đến dự đông 
đảo là nhờ nỗ lực vận động quan hệ bạn bè của Ls. 

Nguyễn Tiến Đạt, Ls. Ngô Hữu Liễn, Ls. Nguyễn 
Thị Chính và Ls. Nguyễn Văn Thắng. 
- Sự hài lòng của người tham dự, ý kiến đánh giá, ca 
ngợi thành công của một số giáo sư và CSVLK tham 
dự cũng như không tham dự qua điện thọai hay 
email gửi cho BTC.  
- Nội dung chương trình phong phú, thể hiện được 
chủ đế “Hòai Niệm Tri Ân”, nhờ tinh thần nhiệt 
thành và hành động tích cực của những người phụ 
trách các tiết mục cũng như những người tham dự 
trình diễn các tiết mục. 
- Đã thực hiện được một Đặc san Luật khoa 2010 
phát hành đúng ngày Hội Ngộ, được mọi người đánh 
giá là đẹp về hình thức, phong phú nội dung, với 
nhiều hình ảnh xưa cũ liên quan đến Trường Luật và 
sự nghiệp vào đời của các Giáo sư, các cựu sinh viên 
trước và sau 30-4-1975 là lúc Trường Luật bị đóng 
cửa. 
       
    * Những khiếm khuyết chung cũng như cá nhân 
phụ trách là điều không thể tránh khỏi trong bất cứ 
cuộc tổ chức nào. Mọi người tham dự thống nhất chỉ 
bàn về những khuyết điểm chung, không qui trách cá 
nhân để giữ hòa khí và bầu không khí vui tươi phấn 
khởi của tiệc mừng Hội Ngô thành công sau cuộc 
họp tổng kết. (Tiệc mừng do sự đóng góp thức ăn tự 
nguyện của người tham dự, không trích quỹ, cụ thể: 
Bà Thiện Ý góp Bún Bò Huế, nước ngọt và bia, Ls. 
Liễn và phu nhân góp bánh quấn, Ls. Đạt và phu 
nhân góp trái cây, Ls. Nguyễn Thị Chính góp chè 
xôi, Thủ quỷ Quế Lan va phu quân góp món ăn Mễ, 
Tp. Trần Hạo góp rươu  khai vị,  Tp. Trang Sĩ Tấn 
góp rượu trái cây…) 
     b/- Về tài chánh: 
       Sau khi nghe trưởng ban Tổ Chức giải trình các 
bản kết tóan thâu chi cho Đặc san Luật khoa 2010, 
cho ngày Tiền Hội Ngộ (2-4-2010) và cho ngày Hội 
Ngộ chính thức (3-4-2010), được điểu chỉnh vài sai 
sót không quan trọng, kết tóan Thâu Chi sau cùng là: 
 Ấn hành Đặc san Luật Khoa: Số tiền thâu 

quảng cáo trên Đặc san Luật Khoa 2010 không 



đủ cho các chi phí cần thiết để hòan thành là 
$156,50.( Nếu thâu đủ $900.00 tiền quảng cáo 
hiện còn thiếu – Số tiền thiếu này được bù trừ 
qua số tiền thâu thặng dư trong ngày Hội 
Ngộ). 

 Họp mặt Tiền Hội Ngộ: Chi trả nhà hàng cao 
hơn số thâu là $794.00 (được bù trừ qua số 
tiền thâu thặng dư trong  ngày Hội Ngộ chính). 

 Họp mặt ngày Hội Ngộ (3-4-2010): Sau khi 
Tổng kết các nguồn thâu và các đề mục chi 
trước ngày Hội Ngộ, trong ngày Hội Ngộ, sau 
ngày Hội Ngộ và bù lỗ cho ấn hành Đặc san 
Luật khoa 2010, cho dạ tiệc Tiền Hội Ngộ, kết 
tóan tòan diện, sau cùng cho Tổ Chức Hội Ngộ 
Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Đại Học Luật 
Khoa Sài Gòn Toàn Cầu thặng dư đưa vào quỹ 
họat động của Câu Lạc Bộ Luật Khoa là: 
$1,107.24 (một ngàn một trăm lẻ bẩy dollar 
hai mươi bốn xu – Nếu tận thu được $900.00 
tiền bảo trợ quảng cáo đến lúc tổng kết chưa 
thâu được) 

   2/- Trưởng Ban Tổ Chức tường trình và đề 
nghị: 
 Số áo T- Shirst in Logo Hội Ngô:Tổng số là  

60 đã được phân phối như sau: 45 biếu đòan 
CSVLK di du lịch bằng tầu một tuần sau Hội 
Ngộ. Còn lại 15 T-Shirst: 9 cho cac thành vien 
Lien Hội Đồng, 6 tặng cho 6 CSVLK đến dự  
từ bắc, nam California, Connecticut. 

 Huy Hiệu (Logo) Hội Ngộ: Tổng số 300 Huy 
hiệu đã phân phối trực tiếp được cho một số 
CSVLK tham dự, đã gửi 40 Huy hiệu chung 
trong môt thùng (16)Đặc San Luật khoa 2010 
bằng bưu điện biếu Hội Luật Gia Việt Nam ở 
Bắc California và Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt 
Nam Nam California. Số còn lại tiếp tục tặng 
trực tiếp hay gián tiếp cho các CSVLKSG khi 
có cơ hội. 

 Bộ DVD về Hội Ngộ: Được phát hành trong 
phiên họp tổng kết, với tổng số 150 bộ (2 Dis.) 
để nghị phân phối được thông qua như sau: 
*Miễn phí:  
- Ban Tổ Chức gửi tặng cho mỗi CSVLK  
ngòai  Tiểu bang Texas đến tham dự Hội Ngộ 
2010 mỗi người hay mỗi cặp phối ngẫu một bộ 
để lưu niệm.  
- Các thành viên Liên Hội Đồng và thành viên 
Ban Tổ Chức, các ân nhân : mỗi người tặng 
một bộ DVD Hội Ngộ 2010 để lưu niệm. 
* Trả lệ phí: 

- Các cựu sinh viên luật khoa ở Houston hay 
các nơi khác muốn có bộ DVD Hội Ngộ Luật 
khoa 2010 có thể liên lạc với Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam qua email, mail hay điện thọai. 
Lệ phí một bô DVD là 10 dollar (kể cả cước 
phí trong Hoa Kỳ) cộng cước phí (ngòai Hoa 
Kỳ). 
   Email: luatkhoavietnam@gmail.com 
   Tel    :  281-397-8564 hay 832-275-6436 
(cell) – gọi sau 9:00PM (trừ ngày Thứ Bẩy và 
Chủ nhật có thể gọi bất cứ lúc nào) 

       Sau phiên họp Tổng Kết Hội Ngộ Mùa Xuân 
2010 Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sàigòn 
Tòan Cầu, là tiệc mùng Hội Ngộ thành công, đã 
diên ra thân mật, vui vẻ và thắm tình đồng môn 
luật khoa Sàigòn. 
      Tường trình từ Houston, Texas  
Ngày 10 tháng 5 năm 2010 
    Trưởng Ban Tổ Chức 
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


