Truï Sôû 10240 Westminster Avenue # 206 , Garden Grove, CA 92843
Phone : 562-903-9188 ; 714-653-8894 (cell)
http://www.aihuuluatkhoa.com

Thöa quí Anh Chò ,

Coá Vaán :
Nguyeãn Theá Cöôøng
Nguyeãn Hoàng Nhuaän
Phuøng Vaên Tueä

Ban Chaáp Haønh:
Chuû Tòch :
Phaïm Vaên Haøm
Phoù Chuû Tòch :
Nguyeãn Minh Hieån
Toâång Thö Kyù :
Voõ Vaên Dinh
Thuû Quyõ :
Hoaøng Thò Chaâu Qui
UÛûy Vieân Vaên Ngheä :
Nguyeãn Ñình Sôn
UÛy Vieân Ñaëc Traùch
Los Angeles :

Nguyeãn Só Huyeân
UÛy Vieân Ñaëc Traùch
San Diego :
Vuõ Höõu Tröôøng

LÁ THƯ BAN CHẤP HÀNH

Ban Chaáp Haønh Hoäi AHLKVN xin kính chuùc quí anh chò vaø gia ñình ñöôïc maïnh
khoûe vaø haïnh phuùc. Nhö thöôøng leä haøng naêm, Hoäi seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi Möøng Xuaân vaøo
January 25, 2013 nhaèm ngaøy 14 thaùng 12 Nhaâm Thìn töø 7:00pm–11:30pm taïi Paracel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst st. Westminster, CA 92683, ÑT 714-775-3077 ( Chöông
trình chi tieát ñöôïc ñaêng trong Baûn Tin naày). Xin môøi quíù Anh Chò vaø gia ñình cuõng nhö
thaân höõu tích cöïc tham döï.
Keå töø Baûn Tin Luaät Khoa thaùng 5/2012 ñeán nay Hoäi ñaõ nhaän ñöôïc tin buoàn : Giaùo
sö khaû kính Nguyeãn Cao Haùch, ñoàng thôøi cuõng laø Hoäi vieân saùng laäp, cöïu Chuû tòch cuûa Hoäi
ñaõ qua ñôøi taïi San Diego ngaøy 21 thaùng 09 naêm 2011. Ban Chaáp Haønh ñaõ ñeán nhaø quaøn
thaêm vieáng vaø ñaêng baùo phaân öu vôùi tang gia. Ngoaøi ra Ban Chaáp Haønh cuõng ñaõ ñeán thaêm
chò Catherine Ngoïc Toâ, cöïu Thuû Quyõ laâu naêm cuûa Hoäi, ñaõ bình phuïc sau moät thôøi gian
ñieàu trò taïi nhaø thöông. Cuõng trong thôøi gian naày, anh Ngoâ Buùt, nguyeân Chaùnh AÙn Toøa Sô
Thaåm Nha Trang ñaõ töø Virginia vaø chò Trònh Ngoïc Dung, nguyeân Thaåm phaùn toøa Sô thaåm
Saøi Goøn ñaõ töø Ñöùc quoác ñeán thaêm California . Anh Buùt vaø Chò Dung ñaõ gaëp moät soá ñoàng
nghieäp cuû haøn huyeân taâm söï .
Ñeå duy trì vaø phaùt huy tình thaân höõu giöûa caùc hoäi vieân, theo ñeà nghò cuûa moät soá
anh chò, Ban Chaáp Haønh ñaõ toå chöùc nhöõng buoåi hoïp maët boû tuùi haøng thaùng, baét ñaàu töø July
2012 vaøo nhöõng ngaøy thöù Tö (Wednesday) cuûa tuaàn leã cuoái cuøng haøng thaùng taïi Paracel
Restaurant töø 7:00pm-11:00pm. Qua maáy thaùng nay, soá ngöôøi tham döï hoïp maét boû tuùi raát
ít, Ban Chaáp Haønh ñang nghó tôùi vieäc huûy boû nhöõng buoåi hoïp boû tuùi naày. Hieän nay Hoäi ñaõ
coù California State ID# C1727973, Federal EIN # 45-5364620, Wells Fargo Account #
6658542276 (Saving) vaø # 1559705254 (Checking) vaø ñaõ khai thueá naêm 2012. Trong naêm
2012, soá Hoäi vieân ñoùng nieân lieãm chöa toùi 50 ngöôøi, chính vì vaäy hieän nay tình traïng taøi
chaùnh cuûa Hoäi raát laø eo heïp ( xin coi Baûng Toång keát Chi Thu ôû cuoái Baûn Tin). Ban Chaáp
Haønh keâu goïi quí vò Hoäi vieân soát saéng ñoùng nieân lieãm vaø uûng hoä taøi chaùnh, vaø Hoäi coù theå
caáp “Donation receipt” ñeå khai thueá neáu soá tieàn uûng hoä töø $150 trôû leân hoaëc mua veù tham
döï Ñaïi Hoäi Möøng Xuaân 2013 töø 10 ngöôøi trôû leân.
Ban Chaáp Haønh cuõng öôùc mong quí vò Hoäi vieân khuyeán khích caùc con chaùu ñaõ toát
nghieäp Luaät Khoa taïi Hoa Kyø tham döï Ñaïi Hoäi Möøng Xuaân vaø nhöõng cuoäc hoïp maët khaùc
ñeå caùc chaùu quen bieát nhau cuõng nhö coù theå thay theá chuùng ta trong töông lai, duy trì vaø
phaùt huy Hoäi AHLKVN maø chuùng ta ñaõ khai sinh vaø giöõ vöõng cho ñeán ngaøy nay.
Sau heát xin quí Anh Chò hoäi vieân, ñoàng moân xa gaàn tích cöïc goùp yù, coääng taùc giuùp
ñôõ ñeå Ban Chaáp Haønh coù theå hoaøn thaønh nhieäm vuï duy trì vaø phaùt huy tình töông thaân
töông aùi giöõa chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñang löu vong nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi.
Website Hoäi AHLKVN http://www.aihuuluatkhoa.com/
Email goùp yù vaø baøi vôû : contact@aihuuluatkhoa.com
Kính chaøo ,
Chuû Tòch Phaïm Vaên Haøm

Tin Sinh Hoaït Cuûa Hoäi :
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Thăm Thầy GS Vũ QuốcThúc

Thưa Chị ,
Để không mất thời giờ tìm đường , tôi đề nghị các Chi
tới trạm Nanterrre Préfecture trong khoảng từ 11g 30 tới
12g trưa ngày 29/4/2012 .Tôi xin đơi cac Chi ngay
dưới trạm RER , lối ra , trước gian information .Chúng
ta sẽ ăn trưa trong một tiệm nào mở cửa ( vì tôi e có
nhiều tiệm ăn đóng cửa ngày chủ nhật ) .Nếu Chị mang
theo điện thoại di động , xin gọi cho tôi ở số di động
O6.99.41.32.25 , trong trường hợp không thấy tôi : tôi
luôn luôn mang theo người điện thoại di động của tôi
như thường lệ .
Kinh thư : Vũ Quốc Thúc
x
x
x
Trên đây là những email qua lại để hẹn thăm Thầy GS
VũQuốcThúc trong chuyến dulịch Âuchâu vừa qua của
tôi vào cuối tháng Tư 2012 .
Chắc qúy anh chị đã từng nghe Thầy đối thoại hăng say
và minh mẫn như thế nào trong bài phỏng vấn của đài
RFI vào đầu năm 2012, thì hôm nay tôi đã được hân
hạnh gặp thăm Thầy trong chuyến thăm nước Pháp vào
mùa Xuân vừa qua.
Trước giờ hẹn 15 phút, tôi đã đến cửa Metro RER , nơi
gian Information . . . . như lời dặn trong email của Thầy,
mục đích để tìm một hàng ăn cho chốc nữa, vì như Thầy
bảo Chủ nhật nhà hàng đa số đóng cửa.
Đúng giờ bạn Ls.TườngVân đến điểm hẹn, chúng tôi
mừng nhau rối rít và bạn TV bảo lên trên phố , nơi Thầy
thường đứng chờ để kiếm Thầy. Chúng tôi đang ríu rít
đi vội lên thang thì chưa kịp lên đã gặp ngay Thầy đang
bước xuống , 11:30 ngay điểm hẹn trườc gian Information.
Nỗi vui mừng của hai chúng tôi không lời nào kể

xiết; Hai chị em mỗi người nắm lấy một bàn tay Thầy
cùng reo lên : Thầy đến đây rồi ! ! ! Một xúc động
khôn tả khi thấy Thầy vẫn trong phong thái hiền hòa
thân mật, trông Thầy rất tinh tường khỏe mạnh trong
trang phục “ rất chỉnh “ và Thầy nói Thầy đã đi bộ từ
nhà đến đây, Thầy đi mất khỏang 30 phút. Các bạn có
thể hình dung một Cụ cao niên ở tuổi Hạc 93 đã vừa đi
bộ từ nhà đến nơi hẹn để gặp các học trò cũ , mà đã đến
rất đúng giờ. Thầy đã đúng giờ như những 50 năm
trước đây, khi Thầy bước lên bục giảngđường trường
Đại Học Luật Khoa Saigon. Tôi hai tay ôm bàn tay
Thầy mà cảm động như nước mắt muốn tràn trên mi
mắt. . . .
Hình ảnh Thầy khi xưa hiền hòa nhưng nghiêm nghị
trên bục giảng vẫn còn in đậm trong trí nhớ của
tôi. Ngày ấy tôi còn là một cô sinh-viên ngoài hai
mươi tuổi, có bao giờ tôi nghĩ rằng, hơn 50 năm sau,
tôi lại có hân hạnh đứng trước Thầy tay bắt mặt mừng
với hình ảnh Thầy đã 93 tuổi Hạc mà tôi cũng đã đi
vào tuổi xế chiểu ( tuy tóc đã đổi mầu song nhờ có tý
Technicolor nên trông cũng chẳng đến nỗi nào ??? )
được gặp lại Thầy vui tươi đầy thân mật và cởi
mở; Thử hỏi còn vui mừng bất ngờ nào hơn ?
Chúng tôi qua giây phút bồi hồi mừng vui, thăm hỏi
sức khỏe Thầy , tất cả cùng bước lên bậc thang ra
phố. Trời Paris cuối tháng Tư không còn lạnh giá, song
gió cũng còn khá lạnh , và trưa ChủNhật nên đường
phố khá im ả vắng vẻ. Thầy trò vừa đi vừa rôm rả
truyện trò mới cũ. Tất cả những gì lộn xộn nhất trong
tâm trí lúc bấy giờ đều được chúng tôi nói với Thầy,
gặp gì qua đầu là hỏi Thầy cái đó. Thầy cũng rất vui vẻ
kể chuyện này chuyện nọ không thứ tự trước sau, sau
trước và mỗi đọan đối thoại như thế xong Thầy trò đều
vui cười sảng khoái.
Cứ đi như thế một quãng xa , vừa đi vừa ngừng nghỉ
với những mẩu truyện không đầu đuôi và rồi sau cùng
chúng tôi mời Thầy vào một hàng ăn trưa để nghỉ chân
và dùng bữa trưa.
Vào hàng ăn , Thầy và chúng tôi lại tiếp tục trò
truyện. Thầy kể cho nghe những ngày Thầy còn kẹt lại
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ở SG sau 30 tháng Tư. Thầy đã nhớ rất kỹ những chi tiết ,
những biến chuyển thời cuộc lúc đó, cả gia đình Thầy bị
dồn vào một phòng phía dưới nhà. Và Thầy đã kể từng
xoay trở để tìm đường ra đi : những tin tưởng vào Thần
linh, những sự kiện đã hiển linh như thế nào mỗi khi Thầy
cầu nguyện cho chuyến ra đi, những móc nối với quan hệ
nước ngoài, cùng những khó khăn mà chế độ CS lúc bấy
giờ đã tìm cách “ dìm “ hồ sơ xuất ngoại của Thầy ra
sao. Thầy và chúng tôi truyện trò mãi đến gần 4 giờ
chiều. Vì sợ Thầy ngồi lâu mệt nên tôi và bạn TườngVân,
mặc dù đang say sưa nghe truyện cũng không dám giữ
Thầy lâu thêm nữa. Trước khi chia tay, tôi trân trọng tặng
Thầy bộ CD “ 70 năm Nhạc Tình ca VN “ của đài phát
thanh SBS ở Úc do Hoài Nam thực hiện và một hộp Sâm
Hoa kỳ đã cắt sẵn và nói “ Thưa Thầy một chút qùa kỷ
niệm của học trò cũ xin kính biếu Thầy, CD Nhạc để Thầy
nghe khi ngồi ăn sáng , ăn trưa hay lúc nào . . . . làm bếp
( Thầy và chúng tôi cùng cười vang vì Thầy bảo Thầy bây
giờ cũng biết làm bếp ) và Sâm để Thầy bỏ túi ngậm khi đi
đường hay lúc đứng chờ Metro “ . Thầy đã nhận một cách
vui vẻ và ân cần . Sau cùng Thầy thổ lộ một điều thật cảm
động, nhưng với một phong thái an nhiên tự tại :
“ Tôi thú thực nhiều khi bây giờ tôi cũng cô đơn, vì nhà
tôi, như các Chị đã biết lúc này không còn trí nhớ minh
mẫn trò truyện như xưa nữa ! ! !” Nghe mà thật bùi
ngùi. biết nói chi để chia sẻ với Thầy bây giờ ; Chúng tôi
đành chia sẻ với Thầy trong sự im lặng mà thôi. . . . .
Chúng tôi chia tay với Thầy , trong buổi chiều gió còn
hơi lạnh, Thầy lại vui vẻ chỉ về hướng trước mặt khu phố
vắng người :
“Bây giờ tôi lại đi bộ hướng này về nhà, đi chừng 30 phút
Chúng tôi hẹn Thầy, sang năm tụi em lại gặp Thầy nhé
Thầy.
Nhìn Thầy thong thả bước qua đường cho đến lúc không
còn thấy bóng dáng Thầy, lúc đó TườngVân, tôi và nhà
tôi , chúng tôi chia tay nhau để xuống Metro trờ về khách
sạn.
Đáng lẽ đến đây tôi có thể ngưng câu chuyện đi thăm Thầy
GS Vũ Quốc Thúc trong chuyến ghé thăm nước Pháp của
tôi vào mùa Xuân vừa qua ; Song, tôi xin được thêm vào
nơi đây đôi lời cảm ơn anh HồHiệp và bạn
Ls.ĐàoNgọcThụy, đã cho tôi món quà rất hiếm qúy là bộ
CD “ 70 năm nhạc Tình ca VN “ nên tôi đã có một món
qùa tinh thần để tặng GS VũQuốcThúc;
Và trên đường chuyến du lich miền Nam nước Pháp tiếp
theo 12 ngày, trên xe Bus với ATNT Tours, tôi đã nghe bộ
CD này suốt cuộc hành trình qua 4 nước suôi về miền Nam
với một say mê khó tả : khi xe Bus chạy trên đường xa lộ
Âu châu, thì cũng là lúc tôi được nghe những lời dẫn giải
ru hồn của HoàiNam đưa vào từng bản nhạc xa xưa đầy kỷ
niệm, được cất lên với những tiếng hát thân quen, man
mác niềm vui nỗi nhớ .
Tất cả đã cho tôi một hành trình viễn du vô cùng qúy
giá và trọn vẹn niềm vui cho một mùa Xuân . . . . .
Ls.hoàngthịchâuqui

Vieáng thaêm TPTC Traàn Vaên Linh taïi Baton Rouge, Louisiana

2/ Nhaân dòp ñeán Baton Rouge, Louisiana, chuùng
toâi ñaõ ñeán thaêm TPTC Traàn Vaên Linh taïi tö gia vaøo
ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2012 . Vì coù heïn tröôùc neân khi
ñeán nôi thì oâng Traàn Vaên Linh , tay caàm gaäy ñaõ ñöùng
ñoùn chuùng toâi taïi cöûa. Nhöõng laàn vieáng thaêm tröôùc
chuùng toâi thaáy oâng raát maïnh khoûe vaø ñi ñöùng nhanh
nheïn. Coù luùc oâng coøn töï laùi xe ñeán vieáng thaêm chuùng
toâi . Laàn naày thì oâng noùi oâng ñaõ yeáu nhieàu vaø ít khi
töï mình laùi xe ñi ñaâu xa. OÂng cho bieát naêm nay oâng
vöøa ñuùng 90 tuoåi . Khi oâng ñang noùi chuyeän vôùi
chuùng toâi thì coù anh Thaåm phaùn Nguyeãn Vaên Thoâng
töø California goïi ñieän thoaïi ñeán thaêm..OÂng raát vui
khi nhaéc laïi nhöõng kyû nieäm xöa taïi Toøa Saøi Goøn.
OÂng noùi tröôùc ñaây Toøa Saøi Goøn coù hai oâng Thoâng :
oâng Thoâng lôùn thì nhoû vaø oâng Thoâng nhoû thì lôùn.
OÂng giaûi thích nhö sau : oâng Nguyeãn An Thoâng ñöôïc
goïi laø oâng Thoâng lôùn vì lôùn tuoåi nhöng nhoû con, traùi
laïi oâng Nguyeãn Vaên Thoâng ñöôïc goïi laø oâng Thoâng
nhoû vì nhoû tuoåi nhöng lôùn con . OÂng noùi oâng cuõng
vöøa goïi ñieän thoaïi noùi chuyeän vôùi oâng Nguyeãn An
Thoâng taïi mieàn ñoâng vaø cho bieát oâng Nguyeãn An
Thoâng vaãn coøn maïnh khoûe . Xin caàu chuùc TPTC
Traàn Vaên Linh luoân nhieàu söùc khoûe .
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Tin Vui :

Anh Chò Luaät sö Ñaøm Quang Laâm taïi Delaware

Tieäc khoaûn ñaûi Chò cöïu Thuû quyõ Catherine Ngoïc Toâ ñöôïc laønh beänh

Tin Buoàn :

1/ Ñeå baøy toû söï vui möøng vaø taám loøng thöông
meán cuûa anh chò em trong Hoäi AHLKVN ñoái vôùi chò
cöïu Thuû quyõ Catherine Ngoïc Toâ vöøa bình phuïc sau
nhieàu ngaøy chaïy chöõa, moät buoåi tieäc ñöôïc toå chöùc taïi
nhaø haøng Diamond Seafood vaøo luùc 12 giôø tröa ngaøy
Thöù baûy 6 thaùng 10 naêm 2012 ñeå khoaûn ñaõi chò .
Hieän dieän trong buoåi tieäc chia vui naày cuøng chò
Catherine Ngoïc Toâ laønh beänh , coù maët anh Chuû tòch
Phaïm Vaên Haøm, chò Luaät sö Nguyeãn Thò Quyù, anh chò
Luaät sö Nguyeãn Ñình Sôn, anh Luaät sö Nguyeãn Minh
Hieån vaø anh chò Voõ Vaên Dinh.
Xin caàu chuùc chò Catherine Ngoïc Toâ luoân maïnh
khoûe vaø mong chò sôùm trôû laïi giuùp hoäi AHLKVN nhö
chò ñaõ töøng giuùp hoäi trong hôn 10 naêm qua.

2/ Chuùng toâi coù nhaän ñöôïc thö cuûa Luaät sö Ñaøm
Quang Laâm töø Delaware gôûi thaêm . Luaät sö Ñaøm
Quang Laâm tröôùc ñaây coù vaên phoøng taïi soá 218 ñöôøng
Gia Long Saøi Goøn . Luaät sö Ñaøm Quang Laâm cho
bieát anh ñaõ veà höu töø naêm 2009 vaø gia ñình thöôøng
xuoáng Florida ñeå traùnh tuyeát veà muøa ñoâng vaø muøa heø
thì laïi trôû veà Delaware sinh soáng . Xin caàu chuùc anh
chò Luaät sö Ñaøm Quang Laâm vaø gia ñình luoân ñöôïc
moïi ñieàu an laønh haïnh phuùc.

1/ Hoäò AHLKVN voâ cuøng xuùc ñoäng vaø thöông
tieác nhaän ñöôïc tin buoàn chò Luaät sö Traàn Loan Phöông ,
nguyeân Luaät sö Toøa Thöôïng Thaåm Saøi Goøn tröôùc naêm
1975 vöøa qua ñôøi vaøo luùc 2 giôø chieàu Thöù ba ngaøy 23
thaùng 10 naêm 2012 taïi Houston, Texas , Hoa Kyø.
Hoäi AHLKVN xin thaønh kính phaân öu cuøng anh
Traàn Ngoïc Trung , hai chaùu Traàn Trung Chaùnh , Traàn
Trung Chaâu vaø tang quyeán.
Nguyeän caàu höông linh Chò Traàn Loan Phöông
sôùm ñöôïc an höôûng haïnh phuùc nôi coûi Vónh Haèng
2/ Hoäò AHLKVN nhaän ñöôïc tin buoàn anh Luaät sö
Nguyeãn Troïng Quyønh , nguyeân Luaät sö Toøa Thöôïng
Thaåm Saøi Goøn tröôùc naêm 1975 vöøa qua ñôøi vaøo luùc 12
giôø ñeâm Thöù hai ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2012 taïi beänh
vieän Toulouse Phaùp Quoác .
Ñöôïc bieát anh Nguyeãn Troïng Quyønh laø em cuûa
anh chò Luaät sö Nguyeãn Tieán Ñaït taïi Houston, Texas
Hoäi AHLKVN xin thaønh kính phaân öu cuøng chò
Nguyeãn Troïng Quyønh , anh chò Luaät sö Nguyeãn Tieán
Ñaït vaø tang quyeán.
Nguyeän caàu höông linh anh Luaät sö Nguyeãn
Troïng Quyønh sôùm ñöôïc veà Mieàn Vónh Phuùc .
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Vaøi haøng giôùi thieäu :
HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA VIEÄT NAM
HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA VIEÄT NAM (AHLKVN) ñöôïc thaønh laäp vaø ñaêng kyù vôùi Tieåu bang California
döôùi soá C 1727973 bôûi caùc cöïu Sinh vieân vaø Giaùo sö caùc tröôøng Luaät khoa, caùc Thaåm phaùn thuoäc heä thoáng
Tö phaùp vaø Quaân phaùp vaø Luaät sö cuûa nöôùc Vieät Nam Coäng Hoøa tröôùc ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975.
1- Ngaøy : July 13, 1993
2 - Teân goïi : VIETNAMESE-AMERICAN LAW FOUNDATION aka HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA VIEÄT NAM
( By-laws: Article I/section 1.)
3- Quy cheá, muïc tieâu vaø truï sôû : ( By-laws: Article I/section 2 .)
Hoäi baát vuï lôïi ( non-profit organization ) hoaït ñoâng vaên hoùa, thoâng tin vaø giaûi trí ( educational &
recreational ) vaø khoâng hoaït ñoâng chính trò. Truï sôû tam thôøi ñaët taïi Orange County California :
10240 Westminster Ave., # 206
Garden Grove, CA 92843. Tel: 714-653-8894
4 - Hoäi vieân goàm nhöõng Luaät gia, cöïu Sinh vieân Luaät, nhöõng ngöôøi trong ngaønh ngheà coù lieân heä tôùi luaät phaùp
vaø nhöõng ngöôøi öa thích muïc tieâu cuûa Hoäi, coù ñoùng nieân lieãm $20.00 dollars .
( By-laws: Article II/Section 1.: Membership of this Foundation shall be open to lawyers, law students and
other law related professionals; the membership in this Foundation shall also be open to anyone interested
in objectives. Application for membership shall be made on a form provided by the Foundation and shall
be accompanied by dues for the current year).
5 - Hoäi hoïp thöôøng nieân ( annual meeting ) : Moãi naêm hoïp Ñaïi Hoäi moät laàn vaøo ñaàu naêm döông lòch hoaëc
Teát Vieät Nam. Ngoaøi ra Ban Chaáp Haønh tuøy theo nhu caàu, coù theå toå chöùc nhöõng buoåi hoïp maët nhoû ,
ñôn giaûn ñeå caùc hoäi vieân coù theââm cô hoäi gaëp nhau thoâng tin, taâm söï vaø taêng theâm hieåu bieát vaø ñoaøn keát.
6 - Ñieàu haønh Hoäi : bôûi Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ( Board of Directors ) vaø Moät Ban Chaáp Haønh ( BCH) vôùi nhieäm
kyø 2 naêm ñöôïc baàu ra trong Ñaïi Hoäi thöôøng nieân ñeå quaûn lyù vaø thi haønh nhöõng coâng vieäc haøng ngaøy cuûa
Hoäi (day-to-day-affairs). (By-laws: Article II/Section 2.)
BAN CHAÁP HAØNH :
PHAÏM VAÊN HAØM
NGUYEÃN MINH HIEÅN
VOÕ VAÊN DINH
CHAÂU QUI CUNG HOAØNG
NGUYEÃN ÑÌNH SÔN

cöïu Thaåm phaùn
cöïu Luaät sö Saøi Goøn
cöïu Luaät sö Saøi Goøn
cöïu Luaät sö Saøi Goøn
cöïu Luaät sö Saøi Goøn

BAN COÁ VAÁN :
NGUYEÃN HOÀNG NHUAÄN
PHUØNG VAÊN TUEÄ
NGUYEÃN THEÁ CÖÔØNG

Esq. cöïu Luaät sö Saøi Goøn
cöïu Luaät sö Saøi Goøn
cöïu Thaåm phaùn

Chuû tòch
Phoù Chuû tòch
Toång Thö kyù
Thuû quyõ & Xaõ hoäi
Vaên ngheä & Giaûi trí

BCH
BCH
BCH
BCH
BCH

Treân ñaây laø nhöõng neùt chính cuûa HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA VIEÄT NAM , quyù baïn muoán bieát theâm chi tieát
veà Hoäi, xin vaøo trang nhaø www.aihuuluatkhoa.com
Xin caùc baïn cöïu Sinh vieân Luaät khoa Vieät Nam, nhaát laø caùc baïn cuïu Sinh vieân treû tuoåi haõy gia nhaäp Hoäi .
Nhöõng hoäi vieân hieän nay cuûa Hoäi ñeàu ñaõ lôùn tuoåi. Chuùng toâi keâu goïi caùc baïn treû noái tieáp chuùng toâi duy trì,
phaùt trieån tinh thaàn Luaät Khoa Vieät Nam, kyû nieäm tröôøng xöa, baïn cuû.
Chuùng toâi haân hoan chaøo möøng vaø chôø ñoùn caùc baïn .
BAN CHAÁP HAØNH
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VIETNAMESE-AMERICAN LAW FOUNDATION
(aka)
HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA VIEÄT NAM
10240 Westminster Ave., # 206, Garden Grove, CA 92843
Telephone: 714-653-889, Email: phamham40yahoo.com

Ñôn Xin Gia Nhaäp
HOÄI AÙI HÖÕU LUAÄT KHOA VIEÄT NAM
Hoï vaø teân : ________________________________________
Ngaøy, thaùng, naêm sanh : __________ Nôi sanh ___________
Ñòa chæ hieän taïi ____________________________________
Telephone __________Email ____________
Hoïc Luaät töø nieân khoùa ____ ñeán nieân khoùa __________
Tröôøng Ñaïi Hoïc Luaät Khoa : Saøi Goøn : ___ Hueá _______
Caàn Thô _______
Coù ngöôøi naøo bieát baïn ñaõ coù hoïc Luaät khoâng ?
Coù _____ Khoâng _______
Neáu coù xin vui loøng cho bieát teân vaø ñòa chæ cuûa ngöôøi ñoù
_______________________________________________
Baïn ñaõ coù hoaït ñoäng trong ngaønh Tö Phaùp (
)
Quaân Phaùp (
) Luaät Sö Ñoaøn Saøi Goøn ( )
Luaät Sö Ñoaøn Hueá ( ) Ngaønh ngheà khaùc (

)

Baïn ñaõ toáát nghieäp Luaät Khoa taïi Hoa Kyø : Coù __ Khoâng __
Baïn chöa bao giôø hoïc Luaät nhöng yeâu thích muïc ñích cuûa
Hoäi AHLKVN __________________________________
Baïn coù öng thuaän ñeå teân mình treân email list cuûa nhoùm Hoäi
Vieân Hoäi AHLKVN : Coù______ Khoâng ______
Xin keøm theo chi phieáu $ 20 .00 dollars gia nhaäp Hoäi
AHLKVN.. Chi phiếu xin đề " Vietnamese American Law
Foundation Group " hay viết tắt " VALF Grp. "
gôûi veà Chò Thuû Quyõ:
Hoaøng Thò Chaâu Qui:
614 Poinsettia Ave. , Corona Del Mar , CA 92625

Ngaøy _____thaùng _______naêm ___________
( kyù teân )

THOÂNG BAÙO
ÑAÏI HOÄI DAÏ VUÕ THÖÔØNG NIEÂN 2013
Hoäi AÙi Höûu Luaät Khoa Vieät Nam seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi
Daï Vuõ Möøng Xuaân thöôøng nieân 2013 taïi Orange County,
California.
Thôøi gian : Töø 6:30 pm – 11:00 pm Thöù saùu ngaøy 25
thaùng 01 naêm 2013 ( nhaèm ngaøy 24 thaùng 12 naêm Nhaâm
Thìn )
Ñòa dieãm : Paracel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst st. Westminster , CA 92683
Thaønh phaàn tham döï : Hoäi vieân Hoäi AHLKVN & gia
ñình, thaân höõu vaø taát caû caùc cöïu sinh vieân luaät khoa Vieät
Nam treân khaép theá giôùi.
Y phuïc : töï do vaø lòch söï
Phöông tieän di chuyeån : töï tuùc, ngoaïi tröø caùc Hoäi vieân
cao nieân vì lyù do söùc khoûe khoâng theå töï laùi xe ñöôïc, Ban toå
chöùc seõ cung caáp phöông tieän di chuyeån ñi vaø veà neáu ñöôïc
yeâu caàu tröôùc .
AÅm thöïc : $30.00/ ngöôøi
Khai vò : Wine, nöôùc ngoït, chaû gioø toâm cua, chips,
cheese ham sandwichese vaøo khoaûng 1 giôø ñeå haøn huyeân
taâm söï.
Chính tieäc : Suùp bong boùng caù , thòt cua - Boø luùc laéc Vòt quay - Naám ñoâng coâ, haûi saâm - Toâm huøm xaøo mì Caù xaøo ñaëc bieät - Côm chieân Döông chaâu - Traùng mieäng .
Vaên ngheä Daï vuõ : Do caùc hoäi vieân vaø thaân höõu ñaûm
traùch . Ngoaøi ra neáu ñieàu kieän taøi chaùnh cho pheùp, coù theå
coù söï coäng taùc cuûa caùc ngheä só chuyeân nghieäp . Hoäi traân
troïng kính môøi vaø öôùc mong ñöôïc tieáp ñoùn caùc anh chò em
trong ñaïi gia ñình Luaät khoa ôû khaép nôi treân khaép theá giôùi
veà tham döï Ñaïi Hoäi.
Ñeå tòeän vieäc saép xeáp, xin quyù anh chò ghi teân tham döï ngay
töø baây giôø vaø haïn choùt laø ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2013 taïi
nhöõng ñòa chæ sau ñaây :
Lieân lac ghi teân tham döï :
- TP Phaïm Vaên Haøm: (714) 653-8894
email : phamham40@yahoo.com
- LS Nguyeãn Minh Hieån : (714) 925-3121
email : dominicnng@aol.com
- LS Voõ Vaên Dinh : (714) 902-4141
email: vojamesdinh@yahoo.com
- LS Hoàng Thị Châu Qui : (949) 419-4576
email: chauqui@hotmail.com
- LS Nguyễn Đình Sơn : (714) 448-8574
email: lsngdinhson@yahoo.com
Hoäi tha thieát keâu goïi söï uûng hoä, coäng taùc vaø tham döï
cuûa toaøn theå caùc Luaät Khoa ñeå Ñaïi Hoäi ñöôïc thaønh coâng
toát ñeïp.
Ban Chaáp Haønh
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PHIEÁU HOÄI VIEÂN
Teân Hoï
Ñòa Chæ

______________________________________________________
______________________________________________________

Ñieän Thoaïi ______________________________________________________
Email

______________________________________________________

Xin gôûi Phieáu Hoäi Vieân vaø Chi phieáu nieân lieãm $ 20.00 veà :
Hoaøng Thò Chaâu Qui
614 Poinsettia Ave.
Corona Del Mar , CA 92625
Chi phiếu xin đề " Vietnamese American Law Foundation Group " hay viết tắt " VALF Grp. "

Hoäi Aùi Höõu Luaät Khoa Vieät Nam
Vietnamese American Law Foundation
10240 Westminster Ave. # 206
Garden Grove, CA 92843

