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                           LÁ THƯ BAN CHẤP HÀNH   
Thöa quyù Anh Chò ,  
 
        Truyeàn thoáng cuûa Hoäi AHLKVN laø kính treân nhöôøng döôùi. Buoåi hoïp maët Möøng Xuaân 
Luaät Khoa toå chöùc taïi hoäi tröôøng nhaät baùo Vieät Herald ngaøy Chuû Nhaät 06 thaùng 02 naêm 
2011 vöøa qua laø dòp ñeå gaëp gôõ vaø chuùc söùc khoûe nhöõng anh chò lôùn tuoåi ñaõ khoâng theå ñeán 
sinh hoaït vôùi Hoäi vaøo buoåi toái. Trong buoåi hoïp maët naày Hoäi raát vui khi thaáy söï trôû laïi cuûa 
nhieàu anh chò hoäi vieân maø töø laâu khoâng ñeán sinh hoaït vôùi hoäi. Hoäi cuõng raát vui khi thaáy 
nhieàu haäu dueä Luaät khoa cuõng ñaõ ñeán tham döï nhö Ls Cung Hoaøng Thao (haäu dueä cuûa Ls 
Hoaøng Thò Chaâu Qui) , Ls Kristen LeâCoâng (haäu dueä Ls Leâ Coâng Taâm vaø Ls Ñaøo Thò 
Tuyeàn) , Ls Ñoã Ñöùc Hieáu (haäu dueä Ls Ñoã Ñöùc Haäu).Theo Ls Nguyeãn Hoàng Nhuaän ( Hoäi 
Tröôûng tieàn nhieäm) thì tröôùc ñaây trong thôøi cuûa anh moãi laàn Ñaïi hoäi, Hoäi AHLKVN coù theå 
taäp trung töø boán ñeán naêm traêm hoäi vieân. Nay thì Hoäi khoâng coøn ñoâng ñaûo hoäi vieân nhö 
ngaøy xöa laø ñieàu maø Ban Chaáp Haønh raát quan taâm. Hoäi cuõng caùm ôn söï goùp yù cuûa Luaät sö 
laõo thaønh Phaïm Quî, Ls Phuøng Vaên Tueä, Ls Traàn Thanh Hieäp raèng Hoäi tuy khoâng laøm 
chaùnh trò nhöng cuõng neân coù nhöõng goùp yù chaùnh trò vì Luaät gia laø ngöôøi am töôøng luaät 
phaùp, laø ngöôøi taïo ra kyû cöông cuûa luaät phaùp vaø xaõ hoäi khoâng coù kyû cöông laø xaõ hoäi khoâng 
coù luaät phaùp.  
 
         Vì theá Hoäi AHLKVN mong ñöôïc söï goùp yù cuûa nhöõng Luaät gia laõo thaønh, söï tham gia 
ñoâng ñaûo cuûa quyù anh chò Luaät Khoa, söï tham gia cuûa giôùi treû vaø cuûa caùc haäu dueä Luaät 
Khoa ñeå Hoäi coù ñöôïc nhöõng sinh hoaït höõu hieäu vaø tích cöïc hôn . 
 
Xin chaân thaønh caùm ôn quyù Anh Chò . 
 
TM. Ban Chaáp Haønh 
 
        Chuû Tòch 
 
     Voõ Vaên Dinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Tin Sinh Hoaït Cuûa Hoäi : 

 1/  Moät buoåi hoïp maët möøøng Xuaân Taân Maõo 2011 ñaõ 
ñöôïc toå chöùc taïi hoäi tröôøng nhaät baùo Vieät Herald vaøo 
luùc 11 giôø saùng ñeán 2 giôø tröa ngaøy Chuû Nhaät 06 
thaùng 02 naêm 2011 ñeå chaøo möøng caùc anh chò Luaät 
Khoa, caùc anh chò cöïu Thaåm phaùn, cöïu Luaät sö vaø laø 
cô hoäi ñeå caùc anh chò gaëp maët nhau, chuùc nhau söùc 
khoûe vaø nhöõng lôøi toát ñeïp nhaát trong naêm môùi. Tuy 
noùi laø buoåi hoïp maët  seõ baét ñaàu vaøo luùc 11 giôø tröa 
nhöng caùc anh chò trong Ban Chaáp Haønh ñaõ coù maët taïi 
hoäi tröôøng vaøo luùc 9 giôø saùng ñeå chuaån bò buoåi tieäc. 
Coâng ñaàu phaûi keå laø chò Toång Thö Kyù Ñaøo Thò Tuyeàn. 
Chò Tuyeàn ñaõ mang ñeán hoäi tröôøng baøn gheá, hoa ñaøo, 
hoa mai, khaên traûi baøn ñeå trang hoaøng buoåi tieäc . 
Ngoaøi ra chò Tuyeàn coøn mang theo moät noài boø kho 
coøn noùng hoåi, 2 dóa baùnh teùt,2 dóa baùnh chöng vaø caùc 
loaïi möùt. Anh chò Phaïm Vaên Haøm thì mang ñeán moät 
noài cary gaø vaø 10 oå baùnh mì baguette. Anh chò 
Nguyeãn Minh Hieån thì mang ñeán 50 phaàn aên ñaëc bieät 
laø baùnh mì burger do anh chò Hieån töï laøm . Anh chò 
Nguyeãn Ñình Sôn thì mang ñeán moät soá baùnh ngoït vaø 2 
noài  cheø Thaùi öôùp laïnh. Anh chò Voõ Vaên Dinh thì 
mang ñeán 3 chieác baùnh chöng cuûa nhaø haøng Caùt, 1 
khay xoâi voø, 1 khay xoâi maën toâm khoâ laïp xöôûng. 
Ngoaøi ra anh chò Dinh coøn mang theo 4 keát nöôùc loïc, 
6 chai soda nöôùc ngoït , moät soá muoãng nóa, khaên giaáy, 
cheùn dóa ly taùch nhöïa. Chò Thuû quyû Toá Ngoïc thì mang 
ñeán chaû gioø, chaû luïa, gioø thuû, döa haáu, döa moùn ... Taát 
caû nhöõng thöùc aên naày ñeàu do caùc anh chò trong Ban 
Chaáp Haønh töï nguyeän daâng hieán  maø khoâng tính tieàn. 
Hoäi chæ boû tieàn ra mua 1 con heo quay vaø 2 con gaø 
haáp xì  daàu, haáp muoái. Vôùi nhöõng phaàn aên nhö theá, 
Hoäi döï truø seõ phuïc vuï cho hôn 200 thöïc khaùch,  tuy  

nhieân soá hieän dieän chæ hôn 100 ngöôøi.  Lyù do laø  nhieàu 
anh chò  ôû xa ñaõ ñieän thoaïi höùa ñeán tham döï, nhöng giôø 
choùt khoâng ñeán ñöôïc . Chöông trình vaên ngheä caây nhaø 
laù vöôøn vôùi nhöõng ca só   goàm coù anh chò Ls Nguyeãn 
Ñình Sôn, Ls Nguyeãn Minh Hieån, Ls Leâ Coâng Taâm, Ls 
Ñoå Xuaân Hieäp, Ls Nguyeãn Vieát Ñænh, Ñaïi taù Quaân 
phaùp Nguyeãn Vaên Quí. Ñaëc bieät moät gioïng haùt thaät  
möôït maø vaø  cao vuùt cuûa Ls Kristen LeâCoâng (aùi nöõ anh 
chò Ls Leâ Coâng Taâm vaø Ls Ñaøo Thò Tuyeàn)  trình baøy 
nhöõng baûn nhaïc Vieät vaø nhaïc ngoaïi quoác moät caùch raát 
ñieâu luyeän vaø ñaõ  ñöôïc cöû toïa taùn thöôûng noàng nhieät.  
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    2/  Hoäi AHLKVN coù nhaän ñöôïc thieäp chuùc  möøng 
naêm môùi Taân Maõo cuûa TPTC Traàn Vaên Linh ñeà ngaøy 
22-01-2011. Hoäi xin chaân thaønh caùm ôn taám loøng öu aùi 
cuûa TPTC Traàn Vaên Linh ñoái vôùi hoääi. Ñöôïc bieát TPTC 
Traàn Vaên Linh hieän nay ñaõ 88 tuoåi . OÂng cho bieát laø oâng 
ñaõ yeáu nhieàu, tuy nhieân oâng vaãn coøn coù theå töï mình laùi 
xe ñi chôï moãi tuaàn . Hoäi xin caàu chuùc oâng luoân luoân 
ñöôïc maïnh khoûe vaø moïi ñieàu an laønh haïnh phuùc. 
 
    3/  Hoäi AHLKVN cuõng nhaän ñöôïc thö ñeà ngaøy 23-01-
2011 cuûa Luaät sö laõo thaønh Phaïm Quî goùp yù cuøng Ban 
Chaáp Haønh Hoäi AH LKVN nhö sau :  
        “.... Toâi cuõng öôùc ao Hoäi Luaät Khoa khoâng queân 
nöôùc Vieät Nam. Daàu trong hoaøn caûnh naøo ( maø coù hoaøn 
caûnh naøo khoâng thay ñoåi)  moïi coâng daân coù boån phaän 
toân phuø toå quoác . Trong caùc xaõ hoäi taân tieán, ñoù laø nghóa 
vuï haøng ñaàu cuûa caùc luaät gia.  
        Toâi nghó ñeán daân toäc Nhaät Baûn. Nöôùc Nhaät chòu 
bao nhieâu bieán coá kinh hoaøng, maëc daàu vaäy ngöôøi Nhaät 
vaãn ñem xaõ hoäi cuûa hoï tieán leân vöôït böïc . Tæ duï nhö 
naâng cao neàn aâm nhaïc laøm taát caû theá giôùi phaûi khaâm 
phuïc .  

    
         Taïi sao caùc luaät gia khoâng vun ñaép nhaïc - hoïc 
trong haøng trieäu ñoàng baøo “tha höông” ?    
        Toâi xin loãi veà nhöõng yù kieán khoâng hôïp thôøi cuûa 
toâi . 
                                                 ( kyù teân Phaïm Quî )  ” 
        
           Hoäi AHLKVN  xin chaân thaønh caùm ôn nhöõng 
yù kieán ñoùng goùp cuûa Luaät sö  Phaïm Quî. Hoäi heát söùc 
traân troïng vaø kính chuyeån tö töôûng naày ñeán taát caû 
quyù anh chò trong hoäi cuõng nhö trong  giôùi luaät gia ñeå  
chuùng ta cuøng nhau suy ngaãm vaø öùng duïng .  
 
       4/ Trong thaùng 03-2011 chuùng toâi ñöôïc tin phu 
quaân cuûa Luaät sö Traàn Thò Caåm laø anh Tröông Teá bò 
teù ngaõ neân chuùng toâi ñaõ ñeán thaêm vieáng anh chò taïi 
tö gia. Anh Tröông Teá nay ñaõ troøn 90 tuoåi, chò Traàn 
Thò Caåm ñöôïc 86 tuoåi.  Anh chò Traàn Thò Caåm & 
Tröông Teá tuy söùc khoûe yeáu nhöng trí  oùc coøn minh 
maån.  Xin caàu chuùc anh chò ñöôïc maïnh khoûe luoân .  
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        5/  Luaät sö laõo thaønh Phuøng Vaên Tueä nhieàu naêm 
laø Hoäi vieân thieät thoï  Hoäi Ñoàng Luaät sö Toøa Thöông 
Thaãm Saøigoøn. Sau bieán coá 1975, Thuû laõnh Traàn Vaên 
Tuyeân ñaõ uûy nhieäm oâng thay maët Hoäi Ñoàng Luaät sö 
troâng coi giuùp ñôõ caùc anh chò em luaät sö . Hieän nay 
Luaät sö Phuøng Vaên Tueä 85 tuoåi vaø ñaõ yeáu nhieàu. 
Trong ñaàu thaùng 5, 2011 trong luùc uoáng thuoác, Luaät sö 
Tueä bò ho saëc phaûi vaøo beänh vieän. Ñöôïc tin, chuùng toâi 
ñaõ ñeán tö gia thaêm vieáng vaø ñöôïc anh chò Tueä  ñoùn 
tieáp noàng haäu. Xin caàu chuùc anh chò maõi maõi maïnh 
khoûe  vaø gaëp moïi ñieàu laønh. Xin pheùp ñöôïc trích ñaêng 
email cuûa anh chò gôûi ñeán chuùng toâi nhö sau : 
  
      “.... Xin thaønh thaät caùm ôn hai em ñaõ coù loøng toát 
ñeán thaêm anh chò vaø chuïp hình löu nieäm. Anh chò ñaõ 
xem hình roõ neùt vaø ñeïp, raát caùm ôn. Anh chò nay ñaõ 
lôùn tuoåi neän ñi laïi khoâng ñöôïc bình thöôøng nhö xöa ñeå 
gaëp caùc anh chò em sinh hoaït luoân. Mong ñöôïc söï caûm 
thoâng cuûa hai em, raát laø thaân thieát, cuõng cuûa moïi  anh 
chò em luaät khoa. 
       Anh raát vui möøng thaáy gia ñình Dinh hy sinh cho 
Hoäi Luaät thaät nhieàu vaø mang laïi keát quaû vaø tieáng vang 
toát cho Hoäi. Ñoù laø ñieàu em ñaõ chöùng toû  noã löïc cuøng 
khaû naêng tích cöc ï ñieàu khieån sinh hoaït cuûa Hoäi vôùi söï 
hy sinh tham gia, ñoùng goùp coâng söùc, thôøi giôø vaø tieàn 
baïc vaøo coâng ích. Ñöôïc nhö theá, Hoäi seõ coù söùc soáng 
maïnh meõ trong töông lai.  
         Öôùc mong moät ngaøy khoâng xa, HAHLKVN seõ 
coù maët taïi Vieät Nam ñeå goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng 
moät neàn daân chuû phaùp trò cho queâ höông . 
 
                 Thaân meán,   Phuøng Vaên Tueä  

 

   6/  Moät buoåi ñoùn tieáp  anh chò Luaät sö Buøi Leä Khanh 
& Nguyeãn Só Tuaát ñeán töø San Jose vaø Thaåm phaùn 
Trònh Ngoïc Dung ñeán töø Baù Linh, Ñöùc Quoác  ñaõ ñöôïc 
Hoäi AHLKVN toå chöùc taïi nhaø haøng Paracel Seafood  
vaøo luùc 11 giôø tröa ngaøy 23 thaùng 5 naêm 2011. Cuøng 
hieän dieän trong buoåi ñoùn tieáp coù Bieän lyù Nguyeãn Theá 
Cöôøng, TP Buøi Vaên Thanh, TP Nguyeãn Quoác Chaân, Ls 
Huyønh Böûu Khöông, Ls Ñoaøn thanh Lieâm , Ls Ñoã Ñöùc 
Haäu, Ls Traàn Danh San, Ls Nguyeâãn Vieát Ñænh, anh chò 
Ls Nguyeãn Tuyeát Mai&Nguyeãn Ñaêng Ngoïc vaø anh chò 
Voõ Vaên Dinh.  Buoåi ñoùn tieáp ñaùng leõ coøn coù söï hieän 
dieän cuûa Ls Traàn Thanh Hieäp ñeán töø Paris, Phaùp Quoác, 
Ls Trieäu Baù Thieäp ñeán töø Toronto, Canada nhöng  giôø 
choùt Ls Traàn Thanh Hieäp  baän phieân hoïp ñaõ ñeán treã , 
Ls Trieäu Baù Thieäp coù vieäc rieâng phaûi trôû veà Canada 
sôùm hôn döï ñònh. Ngoaøi ra Ls  Leâ Taát Haøo höùa ñeán 
tham döï nhöng ñi laïc ñöôøng, Ls Phuøng Vaên Tueä caùo loãi 
vì bò caûm laïnh baát ngôø. Buoåi ñoùn tieáp gaëp maët thaät vui, 
thaân thieát tình ñoàng moân vaø ñoàng nghieäp. Xin chuùc anh 
chò Buøi Leä Khanh & Nguyeãn Só Tuaát vaø  chò Trònh 
Ngoïc Dung coù nhieàu ngaøy vui taïi Orange County.  



7/  Moät buoåi ñoùn tieáp Ls Traàn Thanh Hieäp ñöôïc toå 
chöùc taïi Uyeân Thi Quaùn  vaøo tröa Thöù Naêm 26 thaùng 
5 naêm 2011vaø sau ñoù moät buoåi gaëp maët taâm tình cuûa 
Ls Traàn Thanh Hieäp cuøng caùc ñoàng moân Luaät khoa 
ñöôïc toå chöùc taïi vaên phoøng Ls Nguyeãn Vieát Ñænh vaøo 
11 giôø tröa Thöù Hai 30 thaùng 5 naêm 2011. Theo lôøi Ls 
Traàn Thanh Hieäp thì Lieân Hieäp Quoác laâu nay ñöùng 
trung laäp giöõa caùc quoác gia thaønh vieân, nhöng môùi ñaây 
quan nieäm ñoù ñaõ thay ñoåi. Nhöõng thaùng  gaàn ñaây  
Lieân Hieäp Quoác khoâng dung döôõng nhöõng cheá ñoä ñoäc 
taøi vaø cho pheùp nhöõng quoác gia thaønh vieân ñöôïc can 
thieäp vaøo nhöõng cheá ñoä ñaøn aùp daân chuùng baèng vuõ 
löïc . Ñoù laø moät tieàn leä môùi cuûa Luaät Quoác teá . Ls Traàn 
Thanh Hieäp  cuõng cho bieát theâm laø Hoa Kyø hieän ñang 
trieäu taäp moät ñaïi hoäi goàm caùc luaät gia Coâng phaùp 
Quoác teá nghieân cöùu söûa ñoåi laïi nhöõng quy phaïm quoác 
teá cho phuø hôïp vôùi nhöõng bieán chuyeån taïi Trung Ñoâng 
cuõng nhö treân theá giôùi. Ls Traàn Thanh Hieäp  ñeà nghò  
caùc Luaät gia Vieät Nam neân thaønh laäp moät  uõy ban 
nghieân cöùu luaät phaùp vaø seõ ñöa ra nhöõng khuyeán caùo  
caàn thieát khi Vieät Nam coù söï thay ñoåi. Caùc Luaät gia 
khoâng neân ñeå lôõ chuyeán taøu lòch söû naày vì ñaây laø cô 
hoäi duy nhaát, neáu khoâng laïi phaûi chôø moät chu kyø khaùc. 

Tin sinh hoaït khaùc : 
Tin về một số Nữ Luật sư ở Saigon thời trước : 
  
Trong số các vị nữ luật sư có tên tuổi ở Saigon thời 
trước năm 1975, thì hiện nay qua thông tin của một số 
bạn hữu, tôi được biết một số tin tức  liên hệ đến các chị 
đại khái như sau : 
 
1 – Luật sư Nguyễn Phước Đại. 
Chị Đại năm nay đã gần tới 90 tuổi. Mấy năm gần đây, 
thì chị phải sống trong một viện dưỡng lão ở Thị Nghè 
và ít có dịp tiếp súc với ai, ngòai một vài người con cháu 
trong gia đình. Vào năm 2004-05, luật sư Vũ Ngọc 
Tuyền từ San Jose có về Saigon tìm cách viếng thăm 
chị, nhưng cũng không  thể nào mà tiếp súc được với 
chị. Luật sư Tuyền từ xưa vẫn cùng làm việc chung  
trong văn phòng với chị Đại. Vì thế, anh có nhờ tôi tìm 
cách nhờ mấy bà soeur để chuyển một số tiền cho chị 
Đại. Và tôi đã nhờ được ma soeur Madeleine Thu Vân ở 
Saigon để chuyển quà của anh Tuyền đến tận tay chị 
Đại. 
Việc này, soeur Thu Vân đã thực hiện được, qua sự tiếp 
cận được với cô Kim Chi là cháu của chị Đại, và chị Đại 
cũng viết thư thông báo cho tôi là chị đã nhận được món 
quà do tôi nhờ soeur Thu Vân gửi đến cho chị. 
 
2 – Luật sư Trần Thị Anh Tuyết.  
Chị Anh Tuyết hiện vẫn còn ở Saigon, nơi căn nhà của 
ông bà cụ thân sinh gần với đường Petrus Ký - Ngã Bảy. 
Chị có người con gái làm bác sĩ ở Canada, và lâu lâu chị 
có qua bên đó thăm gia đình con gái Tường Vi với cháu 
ngọai. Tôi thường được biết tin về chị Anh Tuyết qua 
người em gái của chị là Trần Khánh Tuyết hiện vẫn ở 
khu vực San Francisco, gần với Đại học Berkeley. 
Nhớ năm xưa vào khỏang 1987-88, mấy anh chị em 
đồng nghiệp chúng tôi như chị Anh Tuyết, các anh Trần 
Nguyên Bổng, Phạm Ngọc Hàm, Triệu Bá Thiệp và tôi 
có mấy dịp tổ chức buổi hòa nhạc tại tư gia nhạc sĩ Ngọc 
Long cùng với hai nhạc sĩ Y Vân, Nguyễn Hiền. Mà nay 
cả hai nhạc sĩ này đều đã ra người thiên cổ cả rồi. 
 
3  - Luật sư Nguyễn Thị Vui. 
Gia đình chị Vui cùng với gia đình người em rể là giáo 
sư Châu Tiến Khương hiện vẫn định cư tại Pháp. Mấy 
năm trước đây, tôi được tin là anh Lâm Văn Sĩ phu quân 
của chị Vui cũng đã qua đời. Mà hình như  ở bên đó lại 
không  có một tổ chức ái hữu nào của giới luật gia như ở 
miền bắc và nam tiểu bang California, ở tiểu bang 
Texas, nên các tin tức về sinh họat của các bạn  đồng 
nghiệp không  được phổ biến rộng rãi. Tôi hay gặp anh 
luật sư Trần Thanh Hiệp từ Paris qua Mỹ,   nhưng tôi 
cũng lại không có hỏi để anh cho biết tin tức chi tiết về 
các bạn đồng nghiệp ở bên Âu châu hiện nay như thế 
nào. 
  

- 5 - 



4  - Luật sư Hùynh Ngọc Anh.   
       Hầu như tôi cũng không có tin tức nào trực tiếp 
về chị Hùynh Ngọc Anh. Vào năm 2000, tôi có gặp 
chị luật sư Tân Thanh là em gái của chị từ bên Pháp 
qua California thăm con. Nhưng tôi lại không có hỏi 
han gì với chị Tân Thanh về sinh họat của chị Hùynh 
Ngọc Anh. Chị Tân Thanh là bà xã của Dược sĩ 
Phạm Huy Chương là sinh viên di cư năm 1954 với 
tôi.  
 
         Nhân dịp này, tôi cũng xin có ý kiến là Hội Ái 
Hữu Luật Khoa nên tiếp súc thường xuyên với một 
vài bạn đồng nghiệp luật sư, thẩm phán ở Âu châu, ở 
Úc châu, ở Canada, kể cả ở Việt nam để nhờ các anh 
chị em này cho biết tin tức về các bạn đồng nghiệp 
hiện đang sinh sống tại các địa phương đó. Nhờ vậy, 
mà Hội chúng ta mới có thể mở rộng hơn nữa mối 
liên hệ gắn bó thân thương giữa các thành viên trong 
đại gia đình luật khoa Việt nam, cùng với biết bao kỷ 
niệm thật đáng nhớ từ những năm xa xưa. Mong lắm 
thay! 
                                                Ls Đòan Thanh Liêm   

 

Tin Buoàn :  

    1/  Ñöôïc tin buoàn Cuï OÂng Traàn Ñình Heã, nguyeân    
Hoäi Thaåm Toøa Thöôïng Thaåm Saøi Goøn,nguyeân Phoù 
Bieän Lyù Toøa Saøi Goøn, ñaõ maõn phaàn luùc 4 giôø  chieàu 
ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2011 taïi tö gia Quaän Nhaát, 
Saøi Goøn Vieät Nam, höôûng thoï 88 tuoåi . 

        Hoäi AHLKVN xin thaønh kính chia buoàn cuøng 
Baø Traàn Ñình Heã, BS Buøi Ñaéc Loäc (Hoa Kyø)  vaø 
tang quyeán. Nguyeän caàu höông linh Cuï OÂng Traàn 
Ñình Heã ñöôïc sôùm veà Mieàn Vónh Phuùc . 

2/  Ñöôïc tin buoàn Thaân Phuï cuûa Giaùo sö Leâ Hoàng 
vaøThaåm Phaùn Leâ Vaên Tieán laø Cuï OÂng Leâ Vaên Giang, 
Phaùp Danh: Minh Duyeân ñaõ thaát loäc ngaøy Thöù Tö 25 
thaùng 5 naêm 2011 taïi tö gia thuoäc Thaønh Phoá Garden 
Grove, California, Hoa Kyø, höôûng thoï 96 Tuoåi. 

        Hoäi AHLKVN xin thaønh kính phaân öu cuøng Giaùo sö 
Leâ Hoàng,Thaåm Phaùn Leâ Vaên Tieán vaø tang quyeán. 
Nguyeän caàu Höông Linh Cuï OÂng Leâ Vaên Giang ñöôïc 
sôùm veà Mieàn Vónh Phuùc .  

Thoâng Baùo :    
        Moät daï tieäc Hoäi Ngoä 
Muøa Thu do caùc Cöïu Sinh 
vieân Luaät Saøi Goøn, Hueá, 
Caàn Thô seõ ñöôïc toå chöùc 
vaøo 5 giôø 30  chieàu ngaøy 
Thöù Baûy 8-10-2011 taïi 
Nhaø haøng TA , 90 S. Abel 
street, Milpitas, San Jose, 
California . Giaù veù tham 
döï laø $40 Myõ Kim. Muoán 
mua veù tham döï, xin lieân 
laïc : 

- Nguyễn Vạn Bình :  408-410-3379  
- Dương Thị Tiến:      408-975-0488  
- Mã Phưong Liễu :    408-410-3378 

                - Cao Ánh Nguyệt:     408-666-2293  
                - Trưong Gia Vy  :      408- 401-9534       
   
          Trong tinh thaàn ñoaøn keát vaø phaùt trieån tình höõu 
nghò giöõa caùc ñoàng moân Luaät Khoa .  Hoäi AHLKVN 
traân troïng giôùi thieäu cuøng caùc anh chi hoäi vieân vaø öôùc 
mong quyù anh chò Luaät Khoa seõ höôûng öùng tham gia Daï 
tieäc Hoäi Ngoä Muøa Thu San Jose ñoâng ñaûo.  
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                                                           Ontario, CA  91762 

   Hoäi Aùi Höõu Luaät Khoa Vieät Nam 
   Vietnamese American Law Foundation 
    2421 Minuteman Way 
    Costa Mesa, CA 92626 
      


