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THÔNG BÁO 
Về kết quả Đại Hội Thường Niên 2012 của  

Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
 
        Ban Tổ Chức trân trọng thông báo đến quý Giáo sư, Quý Niên 
Trưởng và các bạn cựu sinh viên luật khoa Việt Nam về kết quả 
Đại Hội Thường Niên 2012 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam  
vào Chủ nhật Mùng 6 Tháng 1 năm 2013 như sau: 
   1/- Về tổng kết thâu-chi tài chánh tài khóa 2012 đã thặng dư 
ngân quỹ là $369.53 so với tài khóa 2011. Nếu không thâu thêm, 
tồn quỹ vẫn đủ chi phí cho các hoạt động ái hữu căn bản và chi phí 
điều hành Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam trong cả năm 
2013.Đại Hội đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương cung cách 
thâu- chi tài chánh của Hội Đồng Điều Hành trong nhiều năm qua 
luôn thặng dư ngân quỹ. 
   2/- Đại Hội đã ghi nhận và đánh giá thành quả các hoạt động 
ái hữu, tri thức và sinh hoạt nội quy của hai Hội Đồng Điều 
Hành Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam năm 2012 vừa qua là 
rất tích cực và đáng được biểu dương. 
        Đặc biệt Đại Hội cũng biểu dương tinh thần đoàn kết yêu 
thương gắn bó trong các hoạt động của Câu Lạc Bộ Luật KHoa 
Việt Nam trong 12 năm qua; Mặc dầu trong sinh hoạt cũng có 
những mâu thuẫn,bất đồng nhưng tất cả đã được hóa giải theo 
đúng cung cách con nhà luật nên mọi sự bất đồng đã không đưa 
đến sự bất hòa và phân hóa về tổ chức. 
   3/- Đại Hội đã góp ý, thảo luận và thông qua chương trình, kế 
hoạch hoạt động của Cậu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam năm 
2013 do Hội Đồng Điều Hành đưa ra như sau:  
        1.- Sinh hoạt ái hữu:  
         a)-Tiếp tục các hoạt động thể hiện tình tương thân tương ái 
giữa các hội viên như thăm viếng các Giáo sư và các cựu sinh viên 



luật khoa,chúc mừng, phân ưu…vui buồn có nhau và giúp đỡ nhau 
về tinh thần cũng như vật chất trong điều kiện có thể, nồng nhiệt 
đón tiếp các đồng môn Luật khoa có dịp đến Houston… 
         b)- Tổ chức ngày truyền thống Hội Ngộ Mùa Xuân 2013 dự 
trù vào Chủ Nhật 24-3-2013 Dương lịch.  
         Tham khảo rộng rãi lấy ý kiến xem có nên thực hiện kế 
hoạch dự trù tổ chức tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, một Đại Hội 
Toàn Cầu của cựu sinh viên Luật khoa Việt nam vào năm 2014 với 
chủ đề “Cựu sinh viên luật khoa Việt Nam Niềm tự hào và ước 
mơ”. Đại Hội này  tương tự như cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 
Toàn cầu của Cựu sinh viên Đại học Luật Khoa Sài gòn tại 
Houston, Texas, đã diễn ra trong 3 ngày từ Mùng  2 đến Mùng 4 
Tháng 4 Năm 2010 khá thành công. 
        Tuy nhiên, Đại Hội Toàn Cầu của cựu sinh viên Luật khoa 
Việt Nam dự trù tổ chức trong 3 ngày tại Houston vào thời gian 
thích hợp trong năm 2014 tới đây có khác là mở rộng với sự tham 
dự của tất cả các cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam đã từng học ở 
các trường luật trong nước (Đại học Luật khoa Sài gòn, Luật khoa 
Huế và Luật khoa Cần Thơ…) cũng như ngoài nước (từng theo 
học bất cứ đại học luật khoa nào…) dù tốt nghiệp hay chưa tốt 
nghiệp.Nội dung ba ngày Đại hội cũng có khác với nhiều đề mục 
phong phú và có ý nghĩa sẽ được Hội Đồng Điều Hành phổ biến 
rộng rãi và chi tiết trong thời gian tới để tham khảo rộng rãi trước 
khi quyết định có thực hiện được hay không.  
         2.- Sinh hoạt tri thức và sinh hoạt Nội Quy: 
         a)- Dự trù kết hợp định kỳ mỗi 3 tháng họp Liên Hội Đồng 
mở rộng có sự tham dự của các cựu sinh viên luật và thân hữu 
trong một đề tài thuyết trình, tham luận, thảo luận, với các tiết mục 
văn nghệ tự biên tự diễn và kết thúc bằng một bữa ăn tối chung vui 
thắm tình luật khoa. 
         b)- Thực hiện Thẻ Hội Viên và Huy hiệu Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam. 
         c)- Tiếp tục duy trì và phát triển Web Site VILAS với ước 
mong được các cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam khắp nơi trong 
và ngoài nước tham gia tích cực vào việc gửi bài vở, hình ảnh qua 



địa chỉ:luatkhoavietnam@gmail.com và vào Web Site VILAS 
qua:luatkhoavietnam.com để đọc, xem hình ảnh và các hoạt động, 
tin tức đại gia đình Luật khoa Việt Nam khắp nơi .  
 
         Nhân dịp đầu năm mới Dương Lịch 2013, Ban Tổ chức Đại 
Hội Thường Niên 2012 Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam kính 
chúc Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên luật 
khoa Việt Nam cùng gia đình và Quý đồng hương trong và ngoài 
nước: Một Năm Mới 2013 sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt mọi 
ước nguyện riêng cũng như chung. 
    Houston, ngày 8 tháng 01 năm 2013. 
         TM. Ban Tổ Chức 
         
        LS. Nguyễn Thế Linh 
Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội  
   Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
  


