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Chiếu theo Điều VI Khỏan 2 của Nội Quy Câu
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, Đại Hội Thường
Niên 2008 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào
chiếu tối Chủ NHật 4 tháng 1 năm 2009 tại
phòng hội nhà hàng Phoenix Seafoods vùng
Suothwest Houston.

Đúng như chương trình dự liệu,
Đại Hội dã diễn ra từ 5 giờ chiếu đến 7
giờ tối. Sau phần nghi thức chào cờ,
mặc niệm các anh hùng hào kiệt của
lịch sử Việt Nam và tưởng niệm các
giáo sư và các cựu sinh viên luật khoa
đã quá vãng, Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Nguyễn Thế Linh đã ngỏ lời chào mừng và
tuyên bố khai mạc Đại Hội .
Tiếp đến, Đại Hội đã nghe Chủ tịch Hội
Đồng Điều Hành Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
báo cáo họat động của Câu Lạc Bộ Luật Khoa
Việt Nam trong năm qua và đưa ra chương
trình họat động trong năm 2009, trên các lãnh
vực ái hữu, tri thức. Theo đó các họat động
trên lãnh vực ái hữu vẫn là những việc làm
tương trợ “vui buồn có nhau” giữa các cựu
sinh viên luật khoa Việt Nam như mọi năm,
và họat động này vẫn được duy trì và phát huy
trong năm 2009.
Về lãnh vực sinh họat tri thức, Câu Lạc Bô Luật Khoa Việt Nam trong năm qua đã
tham dự với tư cách một thành viên Ban Tổ Chức trong hai cuôc Hội thảo chủ đề “Ai là
Thủ Phạm Trong các Biến Động Miền Trung 1967” và “Trung Cộng Cướp Đất, cướp
Biển, chúng ta phải làm gì?”. Luật sư Niên Trưởng Nguyễn Hữu Thống đã được Câu
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam mời thuyết trình đề tài “Vấn đề Hòang Sa và Trường Sa
theo Công Pháp QuốcTế”. Cùng đến tham dự Hội Thảo chủ đề này có Phu nhân Luật sư

Nguyễn Hữu Thống, cũng là cựu luật sư Tòa Thượng Thẩm Sàigòn trước đây, và ái nữ
của hai Ông Bà luật sư Nguyễn Hữu Thống
Ngòai ra, cũng trên lãnh vực họat động tri thức, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành đã
thông báo tin buôn trước Đại Hội là nguyệt san Luật pháp & Đời sống vốn là một sản
phẩm tri thức của Cậu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, với sự đóng góp bài vở thường
xuyên của các Giáo sư và các cựu sinh viên luật khoa khắp nơi, sau 5 năm phục vụ độc
giả đồng hương Việt Nam gây được tiếng vang khắp nơi, vì lý do bất khả kháng đã phải
tạm thời đình bản. Nhưng bù lại,
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam sẽ
thành lập một Website thay thế, làm
diễn đàn chung cho tập thể Luật
Khoa chúng ta.
Ngay sau khi Chủ tịch Hội
Đồng Điều Hành đưa ra đề nghị
thành lập WebsiteVilas và được Đại
Hội thông qua, cựu sinh viên Luật
Khoa Đào VănThảo, tức Đông Y Sĩ
Cảnh Thiên chủ nhân Nhà thuốc
Hoa Đà tại Houston, đã mau mắn tự
nguyên bảo trợ tiền chi phi trong hai
năm để thực hiện Website này.
Đồng thời hầu hết các thành viên tham gia Đại Hội đã vui vẻ đóng niên liêm cho năm
2009.
Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng cho chương trình họat động năm 2009,
là phần dạ tiệc mừng Tân Niên 2008 và Tất Niên năm Mậu Tý. Dạ tiệc kết thúc khỏang 9
giờ. Mọi người ra về trong niềm vui hội ngộ, hàn huyên thắm tính đồng môn, đồng liêu
Luật Khoa.Hẹn gặp lại nhau trong ngày họp mặt truyền thống hàng năm Hội Ngộ Mùa
Xuân 2009 của cựu sinh viên luật khoa dự trù sẽ tổ chức vào Thượng tuần tháng 3 năm
2009 tại Houston, Texas Hoa Kỳ.
Duy Anh
Tường trình từ Houston.

