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Hi chị luật sư Đào Ngọc Thụy . 

Tôi có một người bạn thân tên là Trần Thế Vinh , 

Sinh năm 1946 tại Sàigòn . Anh Vinh là bạn học cùng lớp từ lớp Đệ Thất tới lớp 
Đệ Nhất ở trường Trung Học Petrus Ký , Sàigòn . Sau khi xong Trung Học , tôi 
thi vào BTV/ Cảnh Sát . Còn anh Vinh vào học Đại Học Luật Khoa Sàigòn năm 
1966 . 
Năm 1972 , tôi đổi về làm việc ở Sàigòn , thì có gặp anh Vinh một lần ở trước 
Tòa Sơ Thẩm Sàigòn . Anh nói anh đang làm luật sư . 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 , tôi đi tù cải tạo. sau khi được thả ra , tôi đi 
vượt biên qua Canada . 

Ngày hôm qua , tôi có vào website của hội Ái Hửu Luật Khoa VN , thì tìm thấy 
tên anh Trần Thế Vinh trong danh sách : Luật Sư tập sự Tòa Thượng Thẩm 
Sàigòn niên khóa 1974-1975. Trong danh sách nầy , anh Vinh tập sự ở văn 
phòng của luật sư Vủ Văn Đệ, số 115 , đường Hiền Vương , Sàigòn . Ngày 
tuyên thệ : 08 tháng 01 năm 1971 . Ngày gia nhập : 15 tháng 10 năm 1971. 
Danh sách nầy do luật sư Ngô Tằng Giao ở Virginia ,

Nhờ chị luật sư Đào Ngọc Thụy < post > lên website của hội . Tôi muốn biết tin 
tức của anh Luật Sư Trần Thế Vinh hiện nay như thế nào ? Tôi xin nói thêm một
ít chi tiết về anh Vinh để các vị luật sư tìm giúp . 

Anh Trần Thế Vinh , là con trai trưởng của Ông Trần Văn Chiêu , cựu Chủ Tịch 
Phòng Thương Mải Sàigòn năm 1960-1970. Năm 1967 , ông Trần Văn Chiêu có
ra ứng cử chức vụ Phó Tổng Thống VNCH chung một liên danh với Ông 
Nguyển Tôn Hoàng ( lảnh tụ đảng Đại Việt ). Liên danh của Ông Nguyển Tôn 
Hoàng & Trần Văn Chiêu thất cử . Liên danh của Ông Nguyển Văn Thiệu và 
Nguyển Cao Kỳ trúng cử . 

Như vậy , tôi thân nhờ chị luật sư Đào Ngọc Thụy có thể tìm giúp tin tức của 
anh luật sư Trần Thế Vinh hay không ? Năm nay anh Trần Thế Vinh đả 74 tuổi , 
không biết còn sống hay đả mất . Anh đả đi qua Mỷ hay còn ở lại VN ? Quý vị 
luật sư nào có biết tin tức của anh Trần Thế Vinh , thì xin cho tôi biết với . Xin đa
tạ rất nhiều . Mọi chi tiết xin liên lạc với chị luật sư Đào Ngọc Thụy vì chị Thụy 
có E-mail của tôi .Thanks again and have a nice day . Vinh Phat Nguyen 
( Canada ).  


