ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2012 CỦA CÂU LẠC BỘ
LUẬT KHOA VIỆT NAM ĐÃ DIỄN RA VÀ KẾT
THÚC TỐT ĐẸP (Chủ nhật 06-01-2013).
Sau nửa giờ ghi danh, gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên
trao đổi chuyện riêng tư, các cựu sinh viên luật khoa hội viên hoạt
động của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đã ổn định chổ ngồi
chuẩn bị thực hiện
Chương trình Đại Hội
Thường Niên 2012 tại
Phòng hội Trung Tâm
Dịch Vụ Pacific của Thẩm
phán Trần Hạo, hiện là
một trong các Cố vấn của
Hội.
Đúng
3:30
PM,
CSVLK
Phạm
Thị
Minh,Ủy viên Hội Đồng
Thưởng Vụ Đại Hội
người điều hợp Chương
Trình đã bắt đầu nghi thức
khai mạc, với lễ chào cờ
và mọi người cùng hát
Quốc ca Việt Nam Cộng
Hòa. Một phút mặc niệm
các anh hùng hào kiệt của
lịch sự Việt Nam đã có
công dựng nước và giữ
nước. Một phút tưởng
niệm các giáo sư và các
cựu sinh viên luật khoa
Việt Nam đã quá vãng,
đặc biệt là các cựu sinh
viên luật khoa mới qua đời trong năm 2012:Ls.Nguyễn Văn Quý,

Ls Nguyễn Trọng Quỳnh, CSVLK Ngô Đức Cường và Ls. Trần
Loan Phương.

Sau phần nghi thức khai mạc, Ls Nguyễn Thế Linh, Chủ tịch
Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội đã ngỏ lời chào mừng Đại Hội,
chúc mừng Năm Mới đến tất cả các cựu sinh viện hội viên và gia
đình hiện diện cũng như vắng mặt và tuyên bố khai mạc Đại Hội.

Tiếp đến Ls. Thiện Ý
Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch
Hội Đồng Điều Hành đã báo
cáo thành quả hoạt động một
năm qua (2012) và chương
trình dự hoạch trongh năm
2013 của Câu Lạc Bộ Luật
Khoa Việt Nam trên các lãnh
vực ái hữu, tri thức và sinh

hoạt Nội quy. (Xin xem toàn văn bản báo cáo).Sau đó Bà Dương
Quế Lan Thủ Quỹ đã báo cáo tổng kết thâu – chi tài chánh nằm
2012 với kết toán thặng dư ngân quỹ là $369.53 so với kết toán tài
khóa vào cuối năm 2011.
Đại hôi đã đi vào phần thảo luận đánh giá thành quả hoạt động
một năm qua (2012), rút ưu khuyết điểm và đóng góp ý kiến cho
chương trình hoạt động trong năm tới (2013).Sau đó Đại Hội đã
thông qua Chương trình hoạt động năm 2013 của Câu Lạc Bộ Luật
Khoa Việt Nam( Xin xem Thông Báo Kết Quả Đại Hội Thường
Niên 2012 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam).
Chương trình Đại Hội Thường Niên 2012 đã diễn ra và kết
thúc tốt đẹp vào lúc 5:30 Chủ nhật Mùng 6 Tháng 1 năm 2013, sau
vài tiết mục văn nghệ chúc mừng Đại Hội thành công do các
“Mầm già văn nghệ của CLBLKVN” như : Ls Nguyễn Tiến Đạt,
CSVLK Lê Thị Ngọc Liêng và CSVLK ca sĩ Thiên Lan…lần lượt
trình bầy với chất lượng không thua gì những “Mầm non văn
nghệ” đương thời…
Tường thuật: Duy Anh
Hình ảnh: Nguyễn Văn Quất & Tạ Ngọc Quý

Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS)
Hội Đồng Điều Hành
BÁO CÁO THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TỚI
2013 CỦA CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM
I/- HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM QUA (2012)
1.- Hoạt động ái hữu:
Đây là những hoạt động thông thường thể hiện tình tương thân tương ái
giữa các hội viên. Trong năm qua chúng ta đã có một số hoạt động cụ thể
như:đến Tết và chúc tuổi Giáo sư Mai Văn Lễ nhân dịp Tết Nguyên Đán và
thăm Thầy vào dịp Giáng sinh vừa qua. Đồng thời tham dự các ngày vui của
các hội viên cưu sinh viên Luật khoa như sinh nhật, cưới hỏi, tổ chức các

phái đoàn đến thăm các hội viên đau ốm, phân ưu và dự lễ tang các hội viên
hay thân nhân của các hội viện qua đời.
Năm nay số hội viên qua đời là Cố Ls. Nguyễn Văn Quý, Phu nhân của
CSVLK Đảo Văn Thảo, CSVLK Ngô Đức Cường, bào đệ của Phu nhân Ls.
Nguyễn Tiến Đạt và cố Ls Trần Loan Phương hiền thê của CSVLK Trần
Văn Trung. Đặc biệt năm 2012 đã đón tiếp một cựu sinh viện luật khoa từ xa
tới thăm thân nhân ở Houston đó là nữ Ls. Huỳnh Chánh và phu quân đến từ
Seatle, Washington State…
Ngày truyền thống hàng năm Hội Ngộ Mùa Xuân 2012 của cựu sinh
viên Luật Khoa Việt Nam cũng đã được tổ chức thành công với sự tham dự
của khoảng 150 anh chị em CSVLK cùng gia đình và quý thân hữu. Về tài
chánh kết toán chi thu cho Hội Ngộ Mùa Xuân 2012 đã thặng dư bỏ vào quỹ
là $412.50. Sự thành cộng này ngoài sự đóng góp công sức của tất cả chúng
ta, phải kể đến công đầu của anh Trưởng Ban Tổ chức Tạ Ngọc Quý, Tổng
Thư Ký Hội Đồng Điều Hành CLBLKVN, đã làm việc hăng say, bỏ cả công
lẫn của không tính toán khấu trừ một vài khoản chi tự bỏ tiền túi. Xin nhiệt
liệt biểu dương anh Tổng Thư Ký Tạ Ngọc Quý. Mong rằng năm nay người
nhận trách nhiệm tổ chức Hội Ngộ cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
như anh Tạ Ngoc Quý.

2.- Sinh hoạt tri thức:
Ngoài một Web Site VILAS có ý nghĩa như là một sinh hoạt tri thức
thường xuyên của Câu Lạc Bộ Luật Khoa, một sinh hoạt thực tế duy nhất là
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam năm 2012 đã đứng ra tổ chức ra mắt tác
phẩm “Tinh Hoa Đất Mẹ” và “Bàn Ngang Tán Dọc” của Ls. Nguyễn Thị
Chính khá thành công về số người tham dự đông đảo và số sách được độc
giả ưu ái đón nhận cũng nhiều. Sự thành công này ngoài uy tín cá nhân và
mối quan hệ rộng rãi của tác giả, có phần đóng góp của CLBLKVN về mặt
tổ chức cũng như cổ động cho tác giả và tác phẩm.Cảm ơn Ls Nguyễn Thị
Chính đã tặng 500 dollar cho quỹ sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam, góp phần thặng dư ngân quỹ cho tài khóa 2012.
Riêng về Web Site VILAS đã có mặt trên diễn đàn internet khoảng 4 năm
qua, thực tế về mặt quản lý vẫn do một mình cá nhân chúng tôi lo liệu chọn
bài vở. Về kỹ thuật tôi phải nhờ em một người bạn không phải là CSVLK ở
tận Dallas để giúp trình bầy và đưa bài lên Web Site. Vì vậy gặp nhiều khó
khăn, chậm trễ.Do đó, chúng tôi xin kêu gọi các vị có mặt trong Đại Hội và
quý vị CSVLK vắng mặt ở gần, xa có kiến thức và khả năng kỹ thuật
internet xin cộng tác, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, trở ngại này.
Mặt khác, các bài viết thường là từ các CSVLK và thân hữu ở xa, còn anh
em chúng ta ở Houston, nhất là các Ủy viên Liên Hội Đồng mặc dầu có khả
năng viết, song vì lý do này lý do khác đã không đóng góp bài vở gì giúp

cho Web Site của chúng ta ngày một phong phú hơn. Mong rằng trong năm
2013, các Ủy viên Liên Hội Đồng và các cựu sinh viên luật khoa tại Houston
và các Vùng Phụ cận cũng như khắp nơi sẽ thường xuyên vào
“luatkhoavietnam.com”để đọc và tích cực đóng góp bài vở, hình ảnh gửi cho
Web Site VILAS qua địa chỉ: luatkhoavietnam@gmail.com

3.- Sinh hoạt nội quy:
Trong cả năm qua, do hoàn cảnh và thời gian, chúng ta không có một
buổi họp nào để bàn vế các hoạt động và triển khai công tác. Trên thực tế
mỗi khi có công tác gì chúng ta thường liên lạc trao đổi qua điện thoại hay
email giữa các ủy viên Liên Hội Đồng Điều Hành và Thường Vụ Đại Hội.
Mong rằng trong năm 2013 chúng ta sẽ điều chỉnh khiếm khuyết này qua đề
nghị trong Chương trình hoạt động năm 2013 ở phần dưới.

II/- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013.
Đại cương có các hoạt động trên các lãnh vực chính sau đây:

1.- Sinh hoạt ái hữu:
a)-Tiếp tục các hoạt động thông thường thể hiện tình tương thân
tương ái giữa các hội viên như Thăm viếng và đi Tết Giáo sư Mai Văn
Lễ, thăm viếng,chúc mừng, phân ưu…vui buồn có nhau giữa các Hội
viên.
b)- Tổ chức ngày truyền thống Hội Ngộ Mùa Xuân 2013 dự trù vào
Chủ Nhật 24-2-2013 Dương lịch (tức 15-1 âm lịch) hay vào Chủ Nhật 33-2013 (Nhằm ngày 22-1 Âm lịch). Mong rằng các Ủy viên Liên Hội
đồng tham gia tích cực và hăng hái vào việc tổ chức để có đông anh chị
em cựu SVLK và gia đình tham gia đông đủ.
Tham khảo lấy quyết định của Đại Hội về 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 hay 2015 với chủ đề “Cựu sinh viên
luật khoa Việt Nam Niềm tự hào và ước mơ”. Đại Hội này tương tự
như như cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Toàn cầu của Cựu sinh viên
Luật Khoa Sài gòn, nhưng khác là mở rộng với sự tham dự của tất cả
các cựu sinh viện Luật khoa Việt Nam đã từng học ở các trường luật
trong nước (Luật khoa Sài Gòn, Huế và Cân Thơ…) cũng như ngoài
nước(từng học bất cứ trường luật nào ở ngoại quốc) dù tốt nghiệp hay
chưa tốt nghiệp (miễn có ghi danh học luật ở một trường luật nào đó).

2.- Sinh hoạt tri thức và sinh hoạt Nội Quy:
a)- Dự trù kết hợp mỗi tháng họp Liên Hội Đồng mở rộng có sự tham
dự của các cựu sinh viên luật trong một đề tài thuyết trình, thảo luận, với

các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn và kết thúc bằng một bữa ăn tối
chung vui.
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 Ủy Viên Liên Hội Đồng trong khả năng và điều kiện tham gia
tích cực vào việc gửi bài vở. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn CSVLK
Đào Văn Thảo và Ls. Phạm Ngọc Bảo đã bảo trợ quảng cáo liên tục từ
ngày thành lập Web Site VILAS tới nay, giúp có tiền trả cho việc thuê
không gian.
Houston, ngày 06 tháng 01 năm 2013

TM. Hội Đồng Điều Hành
Chủ tịch
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
************************************************************************

Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS)
Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội
Ban Tổ Chức Đại Hội Thường Niên 2012

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

