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Đoàn Thanh Liêm
Vào ngày Thứ Bảy 14 tháng Giêng năm 2012 vừa qua, một Đại Hội thường
kỳ của Hội Ái Hữu Luật Khoa đã được tổ chức để bàu lại Ban Chấp Hành
của Hội cho nhiệm kỳ 2012 – 2014 sắp tới. Đồng thời đây cũng là Buổi Họp
Mặt để mừng Xuân Nhâm Thìn của tất cả các thành viên trong Đại Gia Đình
Luật Khoa tại miền Nam California.
Số thành viên tham dự trong Đại Hội đã lên đến trên 100 người, trong đó đặc
biệt phải kể đến phái đòan của Hội Luật gia từ miền Bắc California do sự
hướng dẫn của Luật sư Chủ tịch là Nam Thị Hồng Vân cũng đến tham dự với
tứ cách khách mời.
Sau phần nghi lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, Luật sư Võ
Văn Dinh đã lên tiếng chào mừng Đại Hội và tuyên bố lý do của buổi Họp
Mặt. Đặc biệt Luật sư Dinh nhấn mạnh đến truyền thống thân hữu hòa nhã và
đòan kết trong các sinh họat nội bộ của Hội - là một tổ chức đã có mặt và
hoạt động liên tục từ năm 1979 cho đến hôm nay. Cuối cùng Luật sư Dinh
tuyên bố sự mãn nhiệm của Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2010 – 2012 đương
nhiệm, và yêu cầu Đại Hội tiến hành việc tổ chức bàu cử để bàu chọn được
một Ban Chấp Hành mới cho nhiệm kỳ sắp đến 2012 – 2014.
Đại Hội đã tín nhiệm suy cử ba vị là Thẩm phán Nguyễn Thế Cường, Luật sư
Phùng Văn Tuệ và Luật sư Nguyễn Hồng Nhuận để hợp thành Ban Tổ chức
Bàu cử nhằm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bàu cử. Cử tọa đã nêu
nhiều ý kiến sôi nổi như “ Tái tín nhiệm Ban Chấp Hành cũ”, “ Đề cử Thẩm
phán Phạm Văn Hàm lãnh chức vụ Chủ tịch BCH”. Kết cục Đại Hội đã nhất
trí bày tỏ sự đồng thuận để trao phó trách nhiệm Chủ tịch cho Thẩm phán
Phạm Văn Hàm. Thẩm phán Hàm đã đồng ý chấp nhận trách nhiệm do Đại
Hội trao phó.
Hội nghị đã nhiệt liệt hoan nghênh thiện chí và sự hăng say của vị Tân Chủ
tịch trong việc thành lập Ban Chấp hành ngay trong Đại Hội - với thành phần
gồm sáu nhân vật chính yếu như sau - được trình bày tức thì trước Đại Hội :

−
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Chủ tịch : Thẩm phán Phạm Văn Hàm
Phó Chủ tịch : Luật sư Nguyễn Minh Hiển
Tổng Thư ký : Luật sư Võ Văn Dinh – kiêm nhiệm Trưởng Ban Tin Tức
Thủ quỹ : LK Catherine Tô – tiếp tục nhiệm vụ như từ lâu nay
Trưởng Ban Văn nghệ : Luật sư Nguyễn Đình Sơn – tiếp tục nhiệm vụ
như từ lâu nay

Vị Tân Chủ tịch cũng lên tiếng mời một số vị Luật sư và Thẩm phán cao niên
tiếp tục giữ nhiệm vụ trong Ban Cố Vấn cho Ban Chấp Hành vừa mới được
thành lập. Điển hình là các Luật sư Phùng văn Tuệ, Nguyễn Hồng Nhuận và
các Thẩm phán Nguyễn Văn Thông, Đặng Đình Long
Tiếp theo là bữa tiệc Mừng Xuân Nhâm Thìn do Nhà hàng Paracel cung ứng
với nhiều món ăn hợp khẩu ngon miệng, đặc biệt còn có món bánh chưng và
chả lụa do gia đình một luật sư gửi tặng để tăng thêm hương vị ngày Tết.
Phần Văn nghệ do Luật sư Nguyễn Đình Sơn phụ trách gồm nhiều tiết mục

thật phong phú vui tươi - với giá trị nghệ thuật điêu luyện – như thường lệ
được sự đóng góp của các thành viên, đặc biệt của các hậu duệ. Sôi nổi nhất
là hai bản đồng ca do trên 20 tham dự viên tự nguyện cùng lên sân khấu để
cùng hát hai bản nhạc hùng ca kêu gọi tinh thần ái quốc : “ Việt nam, Việt
nam “ và “ Đây Bạch Đằng Giang “.
Nói chung Đại Hội và buổi Họp Mặt Mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012 này
đã diễn ra trong một tinh thần đại gia đình rất ấm cúng, sinh động và lạc quan
phấn khởi. Mọi người đều hoan hỷ với cuộc bàu cử đã diễn ra một cách khá
tốt đẹp êm thắm, và cầu chúc Tân Ban Chấp Hành sẽ đạt được nhiều thành
tích phục vụ thỏa đáng hầu giữ mãi được tình thân ái yêu thương truyền
thống của Đại Gia Đình Luật Khoa Việt nam tại hải ngọai như từ trên 30 năm
nay./
California, ngày 15 tháng Giêng năm 2012
Đòan Thanh Liêm

