
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA CÂU LẠC BỘ LUẬT 
KHOA VIỆT NAM VÀ HỘI NGỘ MÙA XUÂN LUẬT KHOA 
2017   ĐÃ DIỄN RA VÀ KẾT THÚC TỐT ĐẸP. 
 
     Đại Hội Thường Niên 2016 của Câu  lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
(CLBLKVN) và Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2017 đã diễn ra tại nhà 
hàng Quê Hương  trên Đại lộ Bellaire vùng Southwest Houston vào Chủ 

nhật 8-1-2017, từ 11:00 trưa đến 3 :00 
chiều và đã kết thúc tốt đẹp, với sự 
tham dự  khoảng  tám chục  anh chị em 
cựu sinh viên luật khoa cùng  gia đình 
và  thân hữu.  
 
�-MC. CSVLK Đoàn  Bốn 
      
     Mở đầu phần nghi thức là chào cờ 
và hát quốc ca Việt-Mỹ, mặc niệm các 
anh hùng hào kiệt của lịch sự Việt 
Nam và lịch sử Hoa kỳ đã có công  

dựng nước và giữ nước, đã hy sinh chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc và 
cho lý tưởng tự do, dân  chủ, nhân quyền. Sau đó đoàn văn nghệ của 
CLBLKVN đã hát bài Luật khoa Việt Nam hành khúc của  Ls, Võ Dinh  và 
tưởng niệm các giáo sư và các cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam quá vãng, 
đã  có những đóng góp hữu ích cho nền luật học việt Nam, đã hy sinh chiến 
đấu  cho lý tưởng  tưởng tự do dân chủ và nhân quyền. 

Ls. Nguyễn Thế Linh                            Thiện Ý  Nguyễn Văn Thắng 
     Sau phần nghi thức, mở đầu chương trình Đại Hội Thường Niên 2016,  



Ls Nguyễn Thế Linh, Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN 
ngỏ lời chào mừng, chúc mừng năm mới 2017 mọi người tham dự và tuyên 
bố khai mạc Đại Hội. Sau đó Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Thiện Ý 
Nguyễn Văn Thắng báo cáo  kết quả hoạt động  của CLBLKVN trong năm 
2016 trên các lãnh vực sinh hoạt Nội Quy, tri thức và ái hữu. Kết thúc bản 
báo cáo là tường trình tổng kết thâu- chi tài chánh năm 2016 được ghi nhận 
là thặng dư ngân quỹ. Bản  Tổng kết chi-thâu sẽ được gửi sau đến Ban Cố  
Vấn,  các Ủy viên Liên Hội đồng Thường vụ Đại Hội và Hội Đồng Điều 
Hành  và những ai có nhu cầu muốn biết. Vì muốn dành nhiều thời gian cho  
phần Hội Ngộ Mùa Xuân 2017, nên Đại Hội đồng ý  những ai cần góp ý cho 
Hội Đồng Điều Hành xin liên lạc sau với Chủ tịch CLBLKVN để trao đổi. 

CSVLK Ca sĩ Thiên Lan trình bầy một nhạc phẩm về Mùa  Xuân của Phạm Đình Chương                                    
Phu nhân CSVLK Đoàn  Bốn với các bạn trong một màn dân ca Miền Bắc (H. bên phải)               
      
     Sau phần Đại Hội, CSVLK Đoàn  Bốn, Ủy viên Hội Đồng Thường Vụ 
Đại Hội làm nhiệm vụ MC đã giới thiệu nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của 
Phạm đình Chương để mở đầu chương trình văn nghệ chủ đề “Xuân Quê 

Hương, Xuân Dân Tộc” do Ban hợp ca CLBLKVN trình bầy với sự phụ 
họa của mọi người tham dự làm không khí MùaX uân tràn ngập trong hội 
trường.Sau đó nhiều nhạc phẩm, thi phẩm ca ngợi  Mùa Xuân đất trời, vạn 
vật và tình yêu quê hương dân tộc  đã được các cựu sinh viên luật khoa và 
thân hữu lần lượt trình bầy thật  sống động và vui tươi 
       
     Nhân đây chúng tôi cũng xin  tường trình có sự thay đổi về ngày Hội Ngộ 
Mùa Xuân của các cựu sinh viên luật khoa hàng năm; trong 16 năm qua 
thường tổ chức vào một Chủ nhật trong tháng ba, nay Đại Hội thông qua  từ 
nay  Đại Hội Thường Niên năm cũ và  Hội Ngộ Mùa Xuân năm mới sẽ tổ 
chức cùng ngày  vào một trưa Chủ nhật trong tháng Giêng  Dương lịch hàng 
năm. Sự thay đổi này là để phù hợp với tình hình thực tế là hầu hết các Ủy 



viên Liên Hội Hội Đồng và các cựu sinh viên đều cao tuổi, cần tổ chức gọn 
nhẹ và vào ban ngày,  không vào buổi tối như trước đây.  
     Vì vậy, lần đầu tiên tổ chức  chung Đại Hội và Hội Ngộ Mùa Xuân đã 
không gửi giấy mời mà chỉ mời chung qua Thông báo & Thư mời phổ biến 
trên các phương tiện truyền thông và  người ghi tên tham dự  cũng qua điện 
thoại hay email: luatkhoavietnam@gmail.com. Do đó số người tham dự năm 
nay và các năm kế tiếp chắc chắn sẽ không còn đông đủ như trước đây , 
thường là dưới 100 thay vì vài ba trăm người tham dự. Tuy nhiên, để bù lại , 
do ít người tham dự, bầu không khí  Hội Ngộ Mùa Xuân năm nay  dường 
như  ấm áp và gần gũi  nhau hơn. Thế như nói thế để tự an ủi thội, chứ nếu 
có nhiều người tham dự  ắt sẽ đông vui hơn. Chẳng qua lực bất tong tâm nên  
Hội Ngộ Mùa Xuân năm nay và các năm kế tiết chắc không còn tổ chức 
được “Hoành tráng” như 16 Mùa Xuân qua (2000 – 1016). 
 

Bs. Nancy Mai Hoa                     Ban tam ca ba luật sư: Hải-Tín và  Đạt 
 
     Đại Hội Thương Niên 2016  và Hội Ngộ Mùa Xuân 2017 của  các cựu 
sinh viên và thân hữu đã diễn ra sau 4 tiếng đồng hồ và đã kết  thức tốt 
đẹp.Thành quả này có được, cũng như mười sáu năm qua là nhờ sự hưởng 
ứng đông đủ của các cựu sinh viên luật khoa cùng gia đình và thân hữu. 
Đồng thời chúng tôi cũng không quên sự hổ trợ công sức và tài chánh của 
các cựu sinh viên và thân hữu. Vì vậy, nhân dịp này, thay mặt CLBLKVN 
chúng tôi chân thành cạm ơn tất cả quý ân nhân và đặc biệt những cựu sinh 
viên và thân hữu đã yểm trợ cho Đại Hội và  Hội Ngộ Mùa Xuân  Luật khoa 
năm nay như:   

- Nha sĩ Nancy Mai Hoa và Bs Trí Nguyễn, Chủ nhân hệ thống  
Apple Dentistry  và đài truyền hình AB-TV 55.4. tại Houston  hàng 



năm thường tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa  và cho đọc 
Thông báo & Thư mời trên đài AB-TV.55.4 nhiều ngày với lệ phí 
tượng trưng. 

- CSVLK Dương Phục & Vũ Thanh Thủy hàng năm đều bảo trợ đọc 
Thông báo & Thư mời miễn phí 
hay lệ phí tượng trưng. 

- Ông Lê Văn Sanh Tổng  Ủy 
viên Giám sát Tổng Hội Cựu 
Tù Nân Chính Trị và phu 
nhân, Ông Nguyễn Thực Chủ 
tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân 
Chính  Houston  và phu nhân 
là những thân hữu luôn tham dự 
và yểm trợ tài chánh cho Hội  
Ngộ Mùa Xuân Luật  Khoa hàng 
năm. 

Ca nhạc sĩ Nhật Hạnh trình bầy một nhạc khúc Mùa Xuân do mình sáng 
tác. 
- Nhà thơ  Cù Hòa Phong và ca nhạc sĩ  Nhật Hạnh phu nhân nhiều 

năm qua đã tham dự hầu hết các cuộc  Hội Ngộ Mùa  Xuân Luật Khoa 
và giúp nhiều công sức cho các hoạt động của CLBLKVN. 

 
Ngoài các thân hữu ân nhân, chúng tôi cũng không quên  người nhà là: 

- các cựu SVLK  Lê Phát Minh và phu nhân, Ls Nguyễn Tấn trí là  

Các đài Truyền hình AB-TV-55.4 và Việt-TV 55.5 phỏng vấn Ban Tổ 
Chức. 
 



những người trong hàng ngũ lãnh đạo Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, đã 
luôn tham dự và hổ trợ tài chánh cho các sinh hoạt của CLBLKVN. 
- CSVLK Đoàn Bốn, người điều hợp toàn bộ Chương trình Đại Hội 

và Hội Ngộ Mùa Xuấn Luật  Khoa năm nay, cùng Phu nhân tham 
dự và cũng như mọi năm đã tặng  cho nhiều chậu bông cảnh trang trí 
sân khấu và trên bàn ăn  giúp cho quang cảnh  hội trường  đầy mầu 
sắc sống động của  Mùa Xuân tươi vui của đất trời vạn vật. Đặc biệt 
năm nay, Phu nhân của CSVLK Đoàn Bốn còn đem cả  Nhóm sinh 
hoạt văn nghệ cộng đồng của chị đến trình bầy nhiều tiết mục độc 
đáo, đầy mầu sắc dân tộc, thể hiện chủ đế “Xuân Quê Hương, Xuấn 

Dân Tộc”… 
 
Đại Hội Thường  Niên 2016 của CLBLKVN và Hội Ngộ Mùa Xuân Luật 
Khoa 2017 đã diễn ra trong bốn tiếng đồng hồ và đã kết thúc tốt  đẹp.Mọi 
người tham dự ra về và không quên hẹn gặp lại nhau trong Đại Hội và  Hội 
Ngộ  Mùa Xuân Luật  Khoa năm tới 2018. 
 
Houston, ngày 10-1-2017 
 
Tường Trình: Thiện Ý 
Hình ảnh: Tạ Quý &  Mặc Khách Trương Văn Lâu 
 
XIN MỜI: Quý Niên trưởng và các bạn Cựu SVLK cùng  gia đình và thân 
hữu  mở 
  https://goo.gl/photos/uoRqe6RBi4v1cmXo9  hay vào trang Web 
VILAS: luatkhoavietnam.com 
  
để coi đầy đủ hình ảnh về Đại Hội Thương Niên 2016 của Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam và cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2017 của cựu sinh viên Luật 
khoa ngày 8-1-2017 do cựu sinh viên Mặc Khách Trương Văn Lâu chụp rất 
mỹ thuật và sống động. 
NHÂN ĐÂY XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU:Đôi nét về đồng môn luật khoa 
Mặc Khách Trương Văn Lâu. Anh là  một nhà thơ với bút hiệu Mặc Khách 
và cũng là một nhiếp ảnh gia được niều người biết đến. Mặc khách là hội 
viên của Hội Văn Bút Việt Nam hải ngoại đã xuất bản nhiều thi  tập, mới 
nhất là thi tập “Hồn Thơ Đất Khách” (2015).Mặc khách Trương Văn Lâu 
cũng thường đến tham dự các sinh hoạt của CLBLKVN và luôn có máy chụp 
hình trên tay để ghi lại hình ảnh. Đồng môn Luật khoa và các bạn nào yêu 
thơ muốn có Thi tập “Hồn Thơ Đất Khách” có thể  liên lạc qua địa chỉ 
email: luatkhoavietnam@gmail.com 



    Xin cảm ơn đồng môn Mặc Khách Trương Văn Lâu đã gửi cho những tấm 
hình về Đại Hội và Hội Ngộ MÙa Xuân Luật Khoa 2017 thật mỹ thuật và 
sống động. 
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng. 
       
      
 


