
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS) 
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 cựu sinh viên Luật khoa Sàigòn Tòan Thế giới 

 

 
BẢN TƯỜNG TRÌNH SỐ 2 

Về các họat động chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 cựu sinh viên Luật 
khoa Sàigòn tòan thế giới tại Houston, Texas, Hoa Kỳ 

(Từ  Mùng 2 đến 4 Tháng 4 năm 2010) 
 
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn đồng môn Luật Khoa Đại Học 
                 Đường Sàigòn, 
 
        Tiếp theo Bản Tường Trình số 1 ngày 20-9-2009, nay kính tường trình cập nhật như sau: 
 

1.- Họat động của Ban Văn Nghệ: 
     Trong cuôc họp diễn ra từ 3:00pm đến 7:00pm ngày Chủ nhật 3-4-2009 vửa qua tại tư gia Ls. Nguyễn 
Tiễn Đạt, Ban Văn Nghệ đã thảo luận và thông qua Nội dung Chương trình tổng quát và phần văn nghê 
thể hiện ý nghĩa chủ đề “Hòai niệm Tri ân” (Nhớ lại những kỷ niệm với Thầy, với Bạn, với ngôi trường 
luật Sàigòn thân thương ngày nào, và tri ân các giáo sư và tất cả những ai đã đóng góp công sức cho sự 
hình thành, họat động và phát triển Luật khoa Đại Học Đường Sàigòn; Và  tri ân các anh hùng hào kiệt 
của lịch sự Việt Nam), thành lập Ban hợp ca Luật khoa và ấn định lịch trình tập dượt như sau: 

a) Nội dung Chương Trình Văn Nghệ: 
- 4 tiết mục chính: Liên khúc mở đầu: Luật khoa Hành Khúc, nhạc và lời của CSVLK Võ Văn 
Dinh, nguyên Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sàigòn, và nhạc phẩm “Trả lại Em Yêu” của Phạm Duy. 

         - Kịch thơ một cảnh, một màn: “Hận Nam Quan” do Ls. Nguyễn Tiến Đạt đóng vai Nguyễn Phi 
Khanh, CSVLK Nguyễn Nhọc Bảo đóng vai Nguyễn Trãi. 
         - Nhạc cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” do Ban Hợp ca Luật Khoa trình diễn 
         - Kịch vui hát Sẩm “Không gian và thời gian” do CSVLK Nguyễn Hồng Diệp đạo diễn 
         - Xổ số lấy hên đầu năm. 
          
         Xen kẽ các tiết mục chính là các tiết mục: kể chuyện (hòai niệm), đơn ca, song ca, tam ca, đồng ca 
các nhạc phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, lịch sử hào hùng chống ngọai xâm và những ca khúc 
thịnh hành trong giới sinh viên ngày xưa. 
      * Ban tổ chức kính mời và ước mong  Hội Luật Gia Việt Nam , Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam, 
các nhóm và cá nhân cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn từ xa về dự, nếu có  đóng góp các tiết mục văn 
nghệ, xin liên lạc và thông báo trước tên các tiết mục để Ban Văn Nghệ  sắp xếp vào chường trình văn 
nghệ Ngày Hội Ngộ (3-4-2010)cũng như chương trình văn nghệ trong da tiêc “Tiền Hội Ngô” (2-4-
2010) 
 

b) Thành lập Ban Hợp ca: 
- Ban hợp ca gồm khỏang 20 ca viên chính thức 10 nam, 10 nữ và 5 dự khuyết, hầu hết là cựu sinh 
viên Luật khoa Sàigòn, với sự hổ trợ của một số cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương Sàigòn. 
 

c) Lịch trình tập dượt văn nghệ: 
Dư trù mỗi tháng một buổi vào chiều Chủ nhật, từ 3:00pm đến 7:00pm, định nhày như sau: 

- Tháng 10-2009: Chủ nhật ngày 18-10-2009  
- Thánh11- 2009: Chủ nhật ngày 22-11-2009  



- Tháng 12-2009: Chủ nhật ngày 20-12-2009  
- Tháng 01-2010 : Chủ nhật ngày17-1-2010 
 
* Địa điểm tập dượt văn nghệ lần đầu vao 18-10-2009 sẽ diễn ra tai tư gia Ls. Ngô Hữu Liễn. 
Các lần sau, trước dự trừ luân phiên tại nhà Ls Liễn, rồi Ls. Đạt., nhưng vì nhiều  CSVLK ở 
vùng Southwest, theo đề nghị có thể tập ở sân khấu Quan Nghệ Sĩ, nơi dự trù tổng dượt văn 
nghệ lần cuối cùng vào tháng 3-2010. 
- Tháng 3-2010: Tổng dượt tại sân khấu Quán Nghệ Sĩ của CSVLK Lê Ngọc Liên, trên đường 

Wilcrest trong Nha Trang Mall, vùng South West Houston. 

 
2.- Họat động của Ban Tiếp Tân: 
        Cũng trong cuộc họp Chủ nhật 4-10-2009, Ban Tiếp Tân cho biết lịch trình 3 ngày Hội Ngộ Mùa 
Xuân 2010 như sau: 
    
- Ngày Thứ Sáu, Mùng 2 tháng 4 năm 2010:  
      *Đón tiếp Quý giáo sư và các đồng môn Luật khoa Sàigòn từ xa đến dự, với:  

                             Phiếu ghi danh và Tham khảo như sau: 
 
1.- Họ và tên người tham dự:…………………………………………. 
2.- Đến trên chuyến bay số:………… của hãng hàng không……………….Phi trường:* George 
H. Bush.….*Hobby Airport………..Đến lúc……Giờ……..ngày……….2010. Trở về 
lúc:……ngày.... 
3.- Phương tiện di chuyển:  

- Từ Phi trường đi và về:  * Thân nhân hay Thân hữu:…….. *Ban Tổ chức phụ trách:……….. 
- Từ nơi cư trú đến địa điểm than dự Hội ngộ: Thân nhân hay Thân hữu:…Ban Tổ chức:…….. 

                4.- Nơi cư trú trong thời gian tham dư Hội Ngộ: 
                   - Tư gia thân nhân hay Thân hữu:………………………………………………………………. 

    - Khách sạn:……………………………………………………………………………………... 
    - Ban Tổ Chức sắp xếp:…………………………………………………………………. 
* Nếu muốn ở khách sạn, Ban Tiếp Tân cho biết Khách sạn ở gần địa điểm tổ chức Hội Ngô là: 
     HILTON GARDEN INN 
     6855 W. Sam Houston Parkway S. 
      Houston, Texas 77072 
      Tel: 713-270-6100  

 Quý Giáo sư và Quý đồng môn Luật khoa có thể liên lạc trước với Khách sạn để giữ chỗ. 
 

  * Dạ tiệc Tiền Hội Ngộ và văn nghệ chào mừng do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam khỏan đãi 
              : Từ 6:00pm đến 9:00pm 

      
    - Ngày Thứ Bẩy, Mùng 3 Tháng 4 năm 2010, Ngày Hội Ngộ chính thức: Đón tiếp Quý Giáo sư, 
Quý Niên Trưởng và các Ban cưu SVLK tại Hội Trường Nhà hàng: 
                   - Từ 3:00pm - 4:00pm: Tiếp tân 
                   - Từ 4:00pm -7:00pm: Chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân. 
                   - Từ 7:00pm -9:00pm : dạ tiệc và dạ vũ, với các tiết mục văn nghệ tự phát, tự biên tự diễn. 
   - Ngày Chủ Nhật,Mùng 4 tháng 4 năm 2010, hậu Hội Ngộ: 
                   -  Họp mặt nhóm, tham quan các địa danh địa phương theo nhóm (Tự túc)  
                   - Đưa các cựu sinh viên ra Phi trường trở về nhà, nếu có yêu cầu.(Ban tiếp tân) 
 



 Đặc biệt: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các ban CSVLK nàođã ghi tên mua vé  tham 
dự chuyến du lịch  bằng tầu thủy (Cruise), sẽ  phải có mặt tại Galveston trước 5 giờ chiều.  

 Sau đây là một số chi tiết cần thiết cho vị nào muốn tham dư du: 
 
Về  chuyến tổ chức đi cruise thì chi tiết như sau: 
              a/ KimNet Travel đã làm reservation 20 cabins cho CLBLK trên tầu ROYAL CARIBBEAN - 
VOYAGER OF THE SEAS đii 7 ngày từ chiều 4 April 2010 đến sáng 11 April 2010, tầu sẽ dừng lại 3 
nơi la Roatan Honduras, Costa Maya Mexico và Cozumel Mexico, mỗi nơi 1 ngày từ sáng đến chiều. 
              b/ Giá cho mỗi người là $430.00 cộng tax $159.00, tức $589.00 một người, trong một cabin 2 
người. 
              c/ Hạn chót để đóng deposit là November 1, 2009 và hạn chót để trả full payment là 
January 20, 2010.   
  
       Muốn giữ chỗ cho nhóm, tối thiểu chúng ta phải deposit it nhứt là 10 cabins tức $500.00. 
  
        Vậy xin thông báo để phổ biến và vận động anh em CSVLK tham gia sớm bằng cách ghi danh và 
deposit trước dateline. November 1st. 
  
         Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc voi Mrs Kim Triet 281-444-7733. 
         Than men, 
CSVLK Nguyễn M Triết 
 

3.- Ban Đặc san Luật khoa 2010: 
     a) Về bài vở: Cho dến lúc này Ban phụ trách thực hiện Đặc san Luật khoa 2010 đã nhận đượ cmột 
số bài vở của quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Ban CSVLK, nhưng còn thêm nhiều bài và hình ảnh 
tư liệu liên quan đến Trường Mẹ và đồng môn, đồng liêu Luật khoa Sàigòn, từ quá khứ đến hiện tại. 
        Hiện tại, Ban biên tập rất cần một số bài viết liên quan đến sinh họat cá nhân, các nhóm hay đòan thể 
Luât khoa, cụ thể chẳng hạn là bài viết về “Sự hình thành, phát triển và các họat động của “Hội Luật Gia 
Việt Nam” và “Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam”…..Rất mong sự hợp tác và cung cấp những bài này của 
các niên Trưởng, các ban cựu SVLK hội viên. 
      b) Về chi phí in ấn: Ban Đặc san đã và đang vận động mỗi tàhn viên Ban Tổ chức, cũng như Ban Cố 
Vân và các cựu sinh viên ở địa phương, trong quan hệ riêng, xin một số trang quảng cáo trên Đặc san 
Luật khoa 2010. Dự trù in 1000 cuốn, dầy khỏang 272 trang trắng đen và mầu, nhà in cho biết chi phí 
khòang 5,900, chưa kể tiền công layout khỏang 500.00. 
      Nhân đây cũng xin kêu gọi các CSVLK xa gần, nếu co thể xin phụ giúp Ban Đặc san Luật khoa 2010, 
bằng cách xin quảng cáo hay tặng dữ vô thường. Vì theo chủ trương của Ban Tổ chức Hội Ngô, Đặc san 
Luật khoa sẽ phát biếu không trong ngày Hội Ngộ. Các CCSVLK ở xa không đến tham dự muốn có Đặc 
san Luật khoa 2010, chỉ gửi cước phí để nhận Đặc san Luật khoa 2010 theo bưu điện. 
   Hiện 3 trang Bìa Mầu đã có người bảo trợ, hiện còn cần các trang quảng cáo bên trong, với giá biểu như 
sau: 

- Trang 4 mầu     : $.200.00/một trang    - $.150.00/ nửa trang 
- Trang trắng đen: $.100.00/ một trang   - $.   60.00/nửa trang 

 
 Giá biểu trên áp dụng cho các quảng cáo đã có mẫu sẵn. Cộng thêm tiền layout nếu chỉ 

đưa chi tiết. 
      Kính tường trình cập nhật từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. 
      TM. Ban Tổ Chức. 
      Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 



 


