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Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Giáo
sư, Quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn, đồng khoa luật cùng độc giả khắp nơi
trong và ngoài Việt Nam tiếp tục vào Web Site VILAS: luatkhoavietnam.com để đọc
các bài viết hữu ích trong các đề mục và tiếp tục gửi bài cho chúng tôi qua địa chỉ:
luatkhoavietnam@gmail.com
Đặc biệt xin vào:
* Mục Diễn Đàn, Tiểu mục “Phỏng vấn-Hội luận” để nghe Gs Vũ Quốc Thúc trả
lời phỏng vấn của đài RFI về tình hình Việt Nam, để thấy vị Giáo sư Khoa Trưởng
Luật Khoa Đại Học Đường Sài gòn năm nay đã ngoài 90 mà tinh thần còn minh mẫn,
sáng suốt và một tấm lòng luôn tha thiết với Quê hương Dân tộc.
•
Mục Diễn Đàn, Tiểu mục “Chính trị- Ngoại giao” để đọc các bài Bình
luận thời sự quốc tế có giá trị của tác giả Đào Như, một Bác sĩ y khoa song luôn theo
sát các vấn đề thời sự quốc tế và quốc nội Việt Nam
•
Mục Diễn Đàn, Tiểu mục “Pháp lý- Pháp luật”, Tiểu tiểu mục “Nghiên
cứu luật pháp” để đọc các bài khảo cứu về hiến pháp, pháp luật và các chế độ chính
trị dân chủ cộng hòa,để chọn lọc vận dụng vào Việt Nam của Tiến sĩ Đỗ Kim Thêm.
•
Mục Sinh Hoạt, Tiểu mục “sinh hoạt ái hữu” để biết các sinh hoạt của các
cựu sinh viên luật khoa qua các bài tường thuật và hình ảnh sống động trong các DVD
đã được đưa lên, gần nhất là DVD ghi hình cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2013 ngày 24-32013 vừa qua, với bản Tuyên Bố của Câu lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam về việc sửa đổi
Hiến pháp 1992 của chế độ đương quyền tại Việt Nam, đã được tuyên đọc trong cuộc
hội ngộ này.

Câu Lạc Bộ Luật Khoa rất mong được sự cộng tác gửi bài, hình ảnh và đóng
đóng góp ý kiến của quý độc gỉa, nhất là các cựu sinh viên luật khoa khắp nơi, để giúp
trang WebSite của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam ngày một hoàn chỉnh, phong phú
và hữu ích hơn.
Trân trọng thông báo và kính mời,
Houston, ngày 21 tháng 06 năm 2013
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