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                           LÁ THƯ BAN CHẤP HÀNH   
Thöa quyù Anh Chò ,  
 
            Nhaân dòp Baûn Tin Luaät Khoa ñöôïc luaân löu, Ban Chaáp Haønh  xin kính chuùc quyù 
anh chò vaø gia ñình An Khang vaø Haïnh Phuùc. Duø tình traïng taøi chaùnh khoù khaên cuõng nhö 
söùc khoûe yeáu keùm, Baûn Tin Luaät Khoa ñöôïc göûi tôùi quyù anh chò laø moät söï coá gaéng cuûa 
Ban Chaáp Haønh vaø ñaëc bieät laø do söï goùp söùc cuûa anh Toång Thö Kyù Voõ Vaên Dinh. 
 
            Tröôùc heát xin traân troïng thoâng baùo laø Hoäi AHLKVN ñaõ taùi ñaêng kyù vôùi Tieåu bang 
California vaø ñaõ ñöôïc “re-instated” . Sôû dó taùi ñaêng kyù laø vì tröôùc ñaây vaøo  naêm 1993 Ban 
Chaáp Haønh cuûa Hoäi vaøo luùc ñoù ñaõ coù ñaêng kyù roài nhöng sau ñoù vì khoâng hoaøn taát thuû tuïc 
tieáp theo neân bò tieåâu bang “suspended”. Ban Chaáp Haønh ñang tieáp tuïc naïp ñôn xin mieãn 
thueá nhö laø Non-Profit Organization Tax Exempt .  
Soá ñaêng kyù cuûa Hoäi laø C 1727973 
President & CEO : Pham Van Ham 
Secretary General : Vo Van Dinh 
Treasurer : Chau Qui Cung Hoang 
Address :  13026 Gabbett Dr., La Mirada, CA 90638 (tö gia cuûa Phaïm Vaên Haøm) 
Tel. : 562-903-9188 ; 714-653-8894 (cell) 
             Keå töø ñaàu naêm 2012 ñeán nay, chuùng ta khoâng khoûi baâng khuaâng vaø buøi nguøi 
thöông nhôù nhöõng vò ñoàng nghieäp coå thuï ñaõ vónh vieãn ra ñi : Luaät sö Nguyeãn Höõu Phuù maát 
taïi mieàn ñoâng Hoa Kyø,laø chuù cuûa hoäi vieân Ls Nguyeãn Höõu Thuïy, Luaät sö  Leâ Taát Haøo vöøa 
môùi qua ñôøi ñaàu thaùng April 2012 taïi Los Angeles, California. Ban Chaáp Haønh coù ñaêng 
baùo vaø thaêm vieáng taïi nhaø quaøn Rose Hills, California. Vaø môùi ñaây laïi ñöôïc tin Luaät sö 
Nguyeãn Vaên Quyù vöøa môùi qua ñôøi taïi Houston,Texas. 
            Trong thôøi gian naày cuõng ñöôïc bieát laø nhöõng hoäi vieân sau ñaây ñaõ traûi qua giaûi phaãu 
taïi nhaø thöông : Chò Catherine Ngoïc Toâ ñaõ bình phuïc vaø Ban Chaáp Haønh ñaõ ñeán nhaø chò 
thaêm hoûi. Hieän nay chò ñaõ xin nghó Thuû Quyõ Hoäi vì lyù do söùc khoûe. Chò Ngoïc laø Thuû Quyõ 
cuûa Hoäi ñöôïc 12 naêm. Xin chuùc möøng chò ñaõ khoûe laïi vaø caùm ôn söï ñoùng goùp nhieät tình 
cuûa chò vôùi Hoäi. Anh Pham Tam Tuaán, Thaåm phaùn,  ñaõ naèm nhaø thöông ñeå giaûi phaãu coät 
soáng vaø nay ñaõ veà nhaø vaø ñang treân ñaø hoài phuïc. Ban Chaáp Haønh coù nhaõ yù ñeán thaêm anh 
nhöng anh Tuaán töø choái vaø heïn khi khoûe anh seõ ñeán thaêm Hoäi.  Chò Ls Chaâu Qui Cung 
Hoaøng ñaõ nhaän lôøi giöûõ chöùùc Thuû quyõ Hoäi thay theá chò Catherine Ngoïc Toâ. Xin caùm ôn chò 
Chaâu Qui.  
            Sau heát xin quyù anh chò hoäi vieân, ñoàng moân xa gaàn tích cöïc goùp yù, coäng taùc giuùp ñôõ 
ñeå Ban Chaáp Haønh coù theå hoaøn thaønh nhieäm vuï nhoû beù laø duy trì vaø phaùt huy tình töông 
thaân töông aùi giöõa chuùng ta trong quaõng ñôøi coøn laïi treân ñaát khaùch queâ ngöôøi. 
Trang nhaø Hoäi AHLKVN  http://www.aihuuluatkhoa.com/ 
Email goùp yù vaø baøi vôû :  contact@aihuuluatkhoa.com  
Kính chaøo  

Phaïm Vaên Haøm 



          

     Tin Sinh Hoaït Cuûa Hoäi : 

ĐẠI HỘI ÁI HỮU LUẬT KHOA NĂM 2012  
 

         Khoảng hơn 120 cựu thẩm phán, luật sư và sinh viên luật 
khoa Việt Nam đã tới tham dự ngày đại hội luật khoa miền nam 
California, được long trọng tổ chức vào trưa ngày thứ bảy 14 
tháng 1, 2012 tại nhà hàng Paracel Seafood nằm trên đường 
Brookhurst góc ngã tư Mc Fadden, khu tiểu Saigon. Buổi tiệc 
bắt đầu từ lúc 10:30 sáng trong bầu không khí tươi vui và đầm 
ấm của những ngày cuối năm âm lịch rộn ràng chờ đón năm 
mới Nhâm Thìn. 
           Đây đó những khuôn mặt quen thuộc một thời trong 
ngành thẩm phán xử án và công tố, các cựu luật sư tòa thượng 
thẩm Sài Gòn, Huế, các sinh viên luật của ba trường luật 
Sàigon, Huế, Cần Thơ đều hiện diện gần như đầy đủ.Tuy thời 
gian đã nhuốm bạc mái đầu của các cựu sinh viên nhỏ tuổi 
nhất, nhưng không khí vẫn chứa đầy sự vui tươi và hào hứng. 

Đặc biệt năm nay có phái đoàn luật khoa từ San Jose 
xuống chung vui. Phái đoàn gồm có chị ls Nam Thị Hồng Vân, ls 
Ngô VănTiệp, ls Trần Hoàng Vân, anh,chị Nguyễn Vạn Bình và 
một số anh chị  khác. 

 Có sự hiện hiện của ls lão thành Phùng Văn Tuệ và phu 
nhân,ls Lê Trọng  Nghiã, chánh án Nguyễn Văn Thông,biện lý 
Nguyễn Thế Cường,biện lý Lương Đức Hợp và rất nhiều khuôn 
mặt quen thuôc. Khi quan khách đã tề tựu đông đủ, chương 
trình khởi đầu với lời chào mừng ngắn gọn của anh chủ tịch Võ 
Văn Dinh. Tiếp đến là phần trao bằng tửơng lục, rồi chuyển qua 
phần bầu cử tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2013. 
         Do sự đề cử của tòan thể quý vị hiện diện, anh cựu biện lý 
Phạm Văn Hàm được toàn thể hội viên bầu vào vào chức vụ 
chủ tịch hội Ái Hữu LK nhiệm kỳ 2012-2013, thay thế ls Võ Văn 
Dinh. Sau phần phát biểu của tân chủ tịch, chị ls. Nam Thị Hồng 
Vân lên chúc mừng đại hội và nhắn nhủ các anh chị em luật 
khoa tiếp tục tranh đấu cho tự do và công lý tại quê nhà. Tiếp 
đến anh Nguyễn Vạn Bình đại diện cho phái đoàn cựu sinh viên 
Saigon-Huế-Cần Thơ San Jose nêu ra nhiều ý kiến tích cực 
trong việc phát triển hội. 

           Phần ẩm thực rất phong phú (1) do dàn bếp nhà hàng 
Paracel nấu nướng đã mang lại sự ấm cúng cho bữa tiệc. Chi 
phí cho buổi tiệc năm nay hoàn toàn do hội đứng ra đài thọ.              
Xen kẽ là chương trình văn nghệ đặc sắc cây nhà lá vườn do 
anh Nguyễn Đình Sơn điều hợp với những giọng ca truyền cảm 
của anh Hiển, anh Khóat, anh Hợp, chị Sơn và toàn ban văn 
nghệ luật khoa với những bản đồng ca hùng tráng. Đặc biệt là 
sự đóng góp của ls Kristen LeCong, hậu duệ của anh chị ls Lê 
Công Tâm với hai bản nhạc ngoại quốc quen thuộc, và sự tham 
gia lần đầu tiên của ls Trần Hoàng  Vân, một người đẹp của 

trường luật Saigon thuở nào qua điệu tango truyền cảm.Trong 
lúc đó từ đầu đến cuối buổi tiệc, nhiếp ảnh gia Đào Ngọc Thụy 
chạy từ bàn này sang bàn khác ghi lại những hình kỷ niệm cho 
ngày đại hội. Dù giữa trưa , ban tổ chức đã làm cho khung 
cảnh trở thành huyền ảo thích hợp cho một buổi dạ  vũ để các 
anh chị em cựu sinh viên luật lả lướt theo điệu nhạc trữ 
tình.Buổi tiệc chấm dứt sau 3 chiều. Mọi người đều bịn rịn khi  
ra về với lời   cầu chúc nhau sự hạnh phúc và bình an , rồi 
cùng hẹn hội ngộ trong ngày đại hội  năm sau. 

Ls Nguyễn Viết Đĩnh    (15/01/2012)   

Ghi Chuù (1)  Ñeå buoåi tieäc coù höông vò ngaøy Teát Nguyeân Ñaùn, chò 
Toång Thö Kyù Ls Ñaøo Thò Tuyeàn vaø anh Ls Leâ Coâng Taâm ñaõ taëng moãi 
baøn aên moät soá baùnh chöng raát ngon . Hoäi AHLKVN xin ghi nhaän 
nghóa cöû toát ñeïp naày . 
 

  Thö cuûa Ls Nieân Tröôûng Phuøng Vaên Tueä  
    gôûi Hoäi AÙi Höõu Luaät Khoa Vieät Nam     
                      
Thöa caùc anh chò em Luaät Khoa: 
   
               Nhaân dòp ñaàu Xuaân Nhaâm Thìn, toâi xin chaân 
thaønh kính chuùc caùc vò Chuû Tòch caùc Hoäi AÙi Höõu Luaät 
Gia vaø Luaät Khoa Vieät Nam cuøng caùc anh chò em 
Luaät Khoa taïi khaép nôi treân toaøn theá giôùi moät Naêm 
Môùi 2012 ñoaøn keát vaø ñoàng moät loøng ñoùng goùp yù kieán 
ñeå xaây döïng moät nöôùc Vieät Nam thaät sö ñoäc laäp, töï do 
vôùi moät neàn coâng lyù daân chuû phaùp trò khoâng Coäng Saûn 
hay ñoäc taøi ñaûng trò.  
               Toâi xin hoan ngheânh tinh thaàn töông kính cuûa 
caùc anh chò em Luaät Khoa vaø söï thaønh coâng cuûa Ñaïi 
Hoäi Luaät Khoa taïi Nam Cali vöøa qua. Ñoù cuõng laø nhôø 
söï  hy sinh ñoùng goùp veà coâng söùc, saùng kieán, kieán 
thöùc, thôøi giôø vaø tieàn baïc cuûa toaøn theå anh chò em 
Luaät Khoa qua moät quùa trình xaây döïng caùc Hoäi AÙi 
Höõu Luaät Khoa sau khi Coäng Saûn xaâm chieám toaøn boä 
toå quoác Vieät Nam naêm 1975, xoùa boû moät neàn daân chuû 
phaùp trò saün coù taïi Mieàn Nam ñeå aùp ñaët moät cheá ñoä 
ñoäc taøi ñaûng trò cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam treân 
toaøn boä ñaát nöôùc Vieät Nam.   
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  Cuøng nhau hoïp ca Vieät Nam Vieät Nam vaø Baïch Ñaèng Giang 
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                                       Thaät vaäy, baét ñaàu töø moät Hoäi 
Luaät GiaVieät Nam khai sanh taïi 
San Jose vôùi moät laäp tröôøng 
vöõng chaéc choáng cheá ñoä ñoäc taøi 
ñaûng trò Coäng Saûn, tôùi Hoäi AÙi 
Höõu Luaät Khoa Vieät Nam taïi 
Nam Cali tieáp noái vaø thaønh laäp 
töø naêm 1979, caùc anh chò em 
xuaát thaân töø caùc tröôøng Ñaïi Hoïc 
Luaät Khoa vôùi caên baûn luaät hoïc 
ñaõ lieân tieáp tôùi nay, thaønh laäp 
caùc toå chöùc, dieãn ñaøn luaät khoa 
taïi caùc nôi hoaëc tieåu bang, vôùi 
muïc ñích thoâng tin, lieân laïc 

thöôøng xuyeân, ñoùng goùp yù kieán ñeå xaây döïng moät nuôùc 
Vieät Nam ñoäc laäp, coù moät neàn coâng lyù thaät söï coâng baèng 
vaø daân chuû phuïc vuï cho moïi coâng daân Vieät Nam vaø laø 
thaønh trì vöõng chaéc cuûa moät cheá ñoä daân chuû töï do. 
                Vôùi söï theå hieän tinh thaàn cao ñoä phaùt trieån tình 
ñoaøn keát vôùi moät laäp tröôøng vöõng chaéc nhö treân vaø vôùi xu 
höôùng xoùa boû moïi cheá ñoä ñoäc taøi  treân toaøn theá giôùi, toâi 
tin töôûng chuùng ta seõ thaønh coâng trong söù maïng, Vaø ñoù 
cuõng laø lôøi Chuùc Möøng Naêm Môùi 2012 xin göûi caùc vò Chuû 
Tòch Hoäi vaø toaøn theå anh chò em Luaät Khoa Vieät Nam. 
 
 Kính chuùc, 
 Luaät Sö Phuøng Vaên Tueä 

      Ñoùn Tieáp : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
          Nhaân dòp phaùi ñoaøn San Jose do chò Ls Chuû tòch 
Nam Thò Hoàng Vaân vaø chò Ls Traàn Hoaøng Vaân Phoù Chuû 
tòch Hoäi Luaät Gia Vieät Nam höôùng daãn ñeán Orange 
County tham döï Ñaïi hoäi AÙi Höõu Luaät Khoa möøng Xuaân 
2012 vaø Teát Nhaâm Thìn, ngaøy 15-01-2012 Hoäi AHLKVN 
ñaõ toå chöùc buoåi ñoùn tieáp taïi nhaø haøng Oh La La vaø sau ñoù 
phaùi ñoaøn ñöôïc khoaûn ñaõi moät ñeâm vaên ngheä  töï phaùt  taïi  

Phoøng Traø Ca Nhaïc trong khu Rex Plaza  do anh chò 
Ls Nguyeãn Ñình Sôn laø chuû nhaân. Ñeâm vaên ngheä raát 
thaân  maät vaø vui töôi vì moïïi ngöôøi ai cuõng phaûi leân 
trình dieãn taøi naêng cuûa mình.   
 
    Thaêm Vieáng : 

         1/  Nhaân dòp Teát Nhaâm Thìn chuùng toâi goàm coù 
TP Nguyeãn Vaên Thoâng vaø anh Voõ Vaên Dinh ñaõ ñeán 
tö gia chuùc Teát vaø thaêm vieáng söùc khoûe OÂng Hoäi 
Thaåm Vuõ Tuaán San taïi Orange County.  
           OÂng Vuõ Tuaán San hieän soáng moät mình sau khi 
Baø Vuõ Tuaán San qua ñôøi caùch ñaây vaøi naêm. Hieän 
nay oâng ñöôïc 92 tuoåi vaø soáng töï laäp trong caên phoøng 
taïi Orange County.  
            Khi chuùng toâi ñeán thaêm oâng thì oâng ñang töï 
naáu aên. OÂng noùi oâng thích soáng tö laäp duø caên nhaø cuûa 
ngöôøi con oâng cuõng gaàn ñoù. OÂng cho bieát laø oâng ñaõ 
yeáu nhieàu nhöng trí oùc vaãn coøn minh maãn.  
           Sau phaàn thaêm vieáng vaø hoûi thaêm söùc khoûe, 
chuùng toâi caàu chuùc oâng höôûng Teát Nhaâm Thìn vui veû  
vaø con chaùu ñoaøn tuï .  
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           2/  Treân ñöôøng veà , chuùng toâi gheù thaêm  tö gia 
TP Leâ Vaên Tröôøng  taïi Santa Ana . TP Leâ Vaên Tröôøng 
nay ñaõ 86 tuoåi vaø oâng laø ngöôøi thöôøng xuyeân tham gia 
nhöõng sinh hoaït vôùi Hoäi AHLKVN töø nhieàu naêm nay.  
             Khi chuùng toâi gheù thaêm oâng thì phu nhaân oâng 
ñi chôï vaéng nhaø. OÂng cho bieát oâng baø thöôøng chaêm 
soùc caùc chaùu noäi ngoaïi neân baän roän luoân. Xin caàu 
chuùc oâng baø TP Leâ Vaên Tröôøng ñöôïc nhieàu söùc khoûe 
vaø haïnh phuùc vôùi caùc con chaùu. 

         3/   Ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2012 moät phaùi ñoaøn 
Hoäi AHLKVN goàm coù Ls Ñaøo Ngoïc Thuïy vaø phu 
quaân, Ls Hoaøng Thò Chaâu Qui vaø phu quaân, Ls Ñoaøn 
Thanh Lieâm, anh chò Ls Nguyeãn Ñình Sôn, anh chò Ls 
Nguyeãn Minh Hieån, anh chò Ls Voõ Vaên Dinh ñaõ ñeán 
thaêm ñaùp leã Hoäi Luaät Gia Vieät Nam taïi San Jose vaø 
tham döï Ñaïi hoäi Möøng Xuaân Nhaâm Thìn do Hoäi Luaät 
Gia San Jose toå chöùc. Chuùng toâi ñaõ coù dòp gaëp laïi Ls 
Nguyeãn Höõu Thoáng, Ls Phaïm Thuïy Huøng, Ls Hoaøng 
Cô Long, Ls Phaïm Xuaân Phöôïng, Ls Buøi Leä Khanh, 
Ls Thi Phuïng Kim, Ls Phan Ngoïc Caån quyù vò thaåm 
phaùn TP Traàn An Baøi, TP Nguyeãn Vaên Chöôûng, TP 
Nguyeãn Ñöùc Huy vaø nhieàu ñoàng moân luaät khoa. 
 

               
 

 Tham döï Ñaïi hoäi Möøng Xuaân Nhaâm Thìn do Hoäi Luaät Gia San Jose toå chöùc  



          4/ Vì bò beänh baát ngôø, chò Catherine Toá Ngoïc 
xin töø nhieäm chöùc vuï Thuû quyû Hoäi AHLKVN. Ngaøy 
13 thaùng 03 naêm 2012, chò Toá Ngoïc toå chöùc moät böûa 
aên taïi Diamond Seafood Restaurant ñeã baøn giao 
nhieäm vuï vôùi söï hieän dieän cuûa nhieàu anh chò trong  
Ban Chaáp Haønh. Nhöõng ngöôøi hieän dieän trong böõa aên 
hoâm ñoù ñeàu raát baøng hoaøng xuùc ñoäng khi hay tin chò 
phaûi vaøo beänh vieän ñeå giaûi phaåu chöûa beänh. Moïi 
ngöôøi ñeàu caàu nguyeän cho chò ñöôïc tai qua naïn khoûi. 
Ngaøy 10 thaùng 04 naêm 2012, ñöôïc bieát chò  Toá Ngoïc 
ñaõ bình phuïc, chuùng toâi goàm coù TP Phaïm Vaên Haøm, 
Ls Hoaøng Thò Chaâu Qui, Ls Nguyeãn Thò Quyù vaø anh 
Voõ Vaên Dinh ñaõ ñeán tö gia taïi West Covina ñeå thaêm 
vieáng chò. Luùc naày troâng chò thaät xanh xao vaø yeáu 
ñuoái, chò noùi veát moå laøm chò ñau nhieàu laém, tuy nhieân 
chò cuõng raùn göôïng cöôøi ñeå chuïp aûnh vôùi chuùng toâi. 
Xin caàu nguyeän chò ñöôïc sôùm laønh beänh ñeå coøn sinh 
hoaït vôùi nhöõng baïn beø vaãn luoân yeâu meán chò . 
            Hieän nay chöùc vuï Thuû quyõ Hoäi AHLKVN 
ñöôïc chò Ls Hoaøng Thò Chaâu Qui ñaûm nhieäm.  

   5/ Chaùu Phaïm Nam Thieáu Khanh laø aùi nöõ cuûa anh chò 
Luaät sö Phaïm Nam Saùch  ñaõ vaøo beänh vieän taïi San 
Diego töø hôn moät thaùng nay ñeå chöûa beänh ung thö.  
Chaùu Thieáu Khanh sinh naêm 1966 vöøa ñöôïc moå böôùu 
ung thö hoâm thaùng 11 naêm 2011 vaø nay laïi phaûi trôû vaøo 
beänh vieän vì bieán chöùng. Ngaøy Thöù Hai 30 thaùng 04 
naêm 2012, chaùu Phaïm Nam Thieáu Khanh ñaõ qua ñôøi,. 
Ngaøy 02 thaùng 05 naêm 2012, moät phaùi ñoøan Luaät Khoa 
ñaõ ñeán San Diego chia buoàn cuøng chò Phaïm Nam Saùch 
vaø tham döï tang leã chaùu. 
       

 6/  Anh Phan Tam Tuaán, 
nguyeân Thaåm phaùn Quaân 
sö, nguyeân Döï thaåm Toøa AÙn 
Quaân söï Caàn thô vöøa traûi 
qua cuoäc moå xöông soáng taïi 
beänh vieän Long Beach vaø 
hieän nay anh ñang naèm 
döôõng beänh taïi nhaø . Anh 
cho bieát sau naêm 1975 anh 
ñi tuø Coäng Saûn vaø vì phaûi 
lao ñoäng khuaân vaùc caây 
röøng raát naëng ñaõ laøm toån 
thöông xöông soáng cuûa anh. 
Xöông soáng cuûa anh bò veïo 
vaø loøi ra ngoaøi. Vì vaäy ngaøy 

nay beänh vieän phaûi moå anh 5 laàn, ñoùng 6 caây ñinh saét 
ñeå saép xeáp laïi xöông soáng cho anh. Anh noùi 4 thaùng 
nöûa anh laïi phaûi vaøo beänh vieän ñeå baùc só seõ xem xeùt  
laïi . Xin caàu chuùc anh ñöôïc sôùm laønh beänh .  
 
           7/  Hoäi vöøa nhaän ñöôïc nieân lieãm cuûa anh 
Nguyeãn Vaên Quí, anh Nguyeãn Só Huyeân, anh Nguyeãn 
Ñöùc Hueá. Danh saùch nieân lieãm naày seõ ñöôïc ghi vaøo  
Baûn Tin Luaät Khoa laàn sau .   
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  Böõa aên do chò Toá Ngoïc khoaûn ñaõi ñeå töø nhieäm chöùc vuï Thuû Quyõ   

     Buoåi thaêm vieáng chò Toá Ngoïc sau cuoäc giaûi phaãu chöûa beänh  



  Tin Buoàn :    
     
        1/ Nhaän ñöôïc tin buoàn Luaät Sö Nguyeãn Höõu 
Phuù, Phaùp danh Minh Trí ñaõ töø traàn vaøo ngaøy 23 
thaùng 01 naêm 2012 taïi Arlington, Virginia höôûng 
thoï 97 tuoåi. Ñöôïc bieát Ls Nguyeãn Höu Phuù cuõng laø 
thuùc phuï cuûa Ls Nguyeãn Höõu Thuïy.  
          Hoäi AHLKVN xin thaønh kính phaân öu cuøng 
Phu nhaân Luaät Sö Nguyeãn Höõu Phuù, Ls Nguyeãn 
Höõu Thuïy vaø tang quyeán. Nguyeän caàu höông linh 
Luaät Sö Nguyeãn Höõu Phuù ñöôïc sôùm veà mieàn vónh 
phuùc. 
       2/ Ñöôïc tin buoàn TP Vuõ Vaên Hoàng, nguyeân Döï 
Thaåm Toøa Sô Thaåm Saøi Goøn ñaõ qua ñôøi vaøo ngaøy 
12 thaùng 01 naêm 2012 taïi Flugerville, Texas, höôûng 
thoï 79 tuoåi.. 
        Hoäi AHLKVN xin thaønh kính phaân öu cuøng 
Phu nhaân TP Vuõ Vaên Hoàng vaø tang quyeán. Nguyeän 
caàu höông linh TP Vuõ Vaên Hoàng ñöôïc sôùm veà mieàn 
vónh phuùc. 

       3/ Nhaän ñöôïc tin 
buoàn Phu nhaân cuûa TP 
Tröông Kim Thaïch ñaõ ñoät 
ngoät töø traàn vaøo ngaøy 27 
thaùng  01 naêm 2012 taïi 
Athens, Grece, Hy Laïp. 
Tang leã ñöôïc cöû haønh taïi 
Paris, Phaùp Quoác. 
     Hoäi AHLKVN xin 
thaønh kính phaân öu cuøng 
TP Tröông Kim Thaïch vaø 
tang quyeán. Nguyeän caàu 

höông linh Baø Tröông Kim Thaïch ñöôïc sôùm veà 
mieàn vónh phuùc. 
                                                             

    4/  Hoäi AHLKVN voâ 
cuøng xuùc ñoäng vaø thöông 
tieác nhaän ñöôïc tin buoàn 
Luaät Sö Leâ Taát Haøo, 
nguyeân Hoäi Tröôûng tieàn 
nhieäm Hoäi AHLKVN töø 
traàn vaøo saùng ngaøy 27 
thaùng 3 naêm 2012 taïi Los 
Angeles. Tang leã ñöôïc cöû 
haønh taïi Rose Hills Mor-
tuary 3888 Workman Mill 
R d . W h i t t i e r  C A 
90601.vaøo ngaøy Thöù Saùu  

6 thaùng 4 naêm 2012.                                                                   
        Hoäi AHLKVN ñaõ phaân öu treân website aihuu-
luatkhoa vaø treân baùo Ngöôøi Vieät.  Vaøo luùc 5 giôø chieàu 
ngaøy Thöù Naêm 5 thaùng 4 naêm 2012 moät phaùi ñoaøn Hoäi 
AHLKVN goàm coù Hoäi Tröôûng Phaïm Vaên Haøm, Ls nieân 
tröôûng Phuøng Vaên Tueä, Ls Nguyeãn Höõu Thuïy vaø Bieän 
lyù Nguyeãn Theá Cöôøng ñaõ thay maët Hoäi AHLKVN ñeán  
caàu nguyeän tröôùc linh cöõu ngöôøi quaù coá vaø phaân öu cuøng 
Phu nhaân Luaät Sö Leâ Taát Haøo vaø tang quyeán.  
       Nguyeän caàu höông linh Luaät Sö Leâ Taát Haøo  ñöôïc 
sôùm veà mieàn vónh phuùc.   
 

    5/  Nhaän ñöôïc tin buoàn 
Luaät Sö Nguyeãn Vaên Quyù, 
nguyeân Daân Bieåu Quoác Hoäi 
Ñeä Nhaát Vieät Nam Coäng 
Hoøa vöøa töø traàn vaøo  luùc 6 
giôø chieàu ngaøy Thöù Baûy 21 
thaùng 04 naêm 2012 taïi tö gia 
Houston, Texas, höôûng ñaïi 
thoï 90 tuoåi.  
         Hoäi AHLKVN xin 
thaønh kính phaân öu cuøng Ls 
Nguyeãn Ngoïc Haûi, Ls Ñoaøn                              
Thuùy Nga vaø tang quyeán.  
 Nguyeän caàu linh hoàn  OÂng 

Phao Loâ Nguyeãn Vaên Quyù ñöôïc sôùm höôûng Nhan Thaùnh 
Chuùa. 

       
     6/ Hoäi AHLKVN voâ 
cuøng ñau buoàn vaø thöông 
tieác nhaän ñöôïc tin aùi nöõ cuûa 
anh chò Luaät Sö Phaïm Nam 
Saùch laø chaùu Phaïm Nam 
Thieáu Khanh sanh naêm 
1966, vöøa môùi qua ñôøi vaøo 
luùc 1 giôø 30 phuùt saùng ngaøy 
Thöù Hai 30 thaùng 04 naêm 
2012 taïi beänh vieän San 
Diego.  
          Ngaøy 02 thaùng 05 
naêm 2012 moät phaùi ñoaøn-

Hoäi AHLKVN ñaõ ñeán San Diego ñeå phaân öu cuøng chò 
Phaïm Nam Saùch vaø cuõng ñaõ ñeán nhaø quaøn Community 
Mortuary ñeå tham döï tang leã cuûa chaùu.  
            Nguyeän caàu höông linh chaùu Phaïm Nam Thieáu 
Khanh sôùm ñöôïc veà Mieàn Vónh Phuùc .  
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