
HỘI NGỘ MÙA XUÂN LUẬT KHOA 2018 TẠI 
HOUSTON TEXAS HOA KỲ. 
 
Liên Hương. 
 
 

     Cuôc Hội Ngộ Mùa Xuân 
Luật Khoa 2018 do Câu Lạc 
Bộ Luật Khoa Việt Nam tổ 
chức, đã diễn ra vào trưa 
chiều Chủ nhật 25-3-2018 
vừa qua tại Houston, Texas, 
Hoa Kỳ; với sự tham dự 
đông đủ của các cựu sinh 
viên luật khoa xa gần cùng 
gia đình và thân hữu. Đây là 
cuộc Hội Ngộ hàng năm lần 
thứ 18  (2000-2018) mà 
người viết tham dự hầu hết, 
với tư cách là một cựu sinh 
viên Đại học Luật khoa 
Saigon, hội viên Câu Lạc Bộ 
Luật Khoa Việt Nam(VILAS: 
The Vietnamese Law 
Society). Cuộc Hội Ngộ Mùa 
Xuân Luật khoa 2018 được 
người tham dự đánh giá là 
thành công tốt đẹp, với một 
chương trình sinh hoạt phong 
phú và có ý nghĩa tích cực. 
 

Trưởng Ban Tổ Chức: Tạ 
Ngọc Quý 
 
     Thành phần tham dự cuộc 
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật 
Khoa năm nay cũng như các 
năm trước, ngoài đa số là các 
cưu sinh viên luật khoa các 



Chủ tịch CLBLKVN Thiện Ý & MC Trần Hữu An 

* Ls Lê Công Tâm & Ls Đào Thị Tuyền , 
CSVLK Lê Tích Sơn và CSVLK Trần Kim 
Trọng lần lượt phát biểu cảm tưởng. 
 
trường luật tại Việt Nam trước 30-4-
1975, như Đại học Luật khoa Saigon, 
Luật khoa Huế và Luật khoa Cần Thơ, 
còn có sự tham dự của một số các cựu 
sinh viên từng theo học tại các 
Trường Luật ở Hoa Kỳ và các nước 
khác. Đồng thời còn có sự tham dự 
của một số khách mời là các vị Dân 
cử người Mỹ gốc Việt đia phương 

như Dân biểu Tiểu bang Texas, Nghị viên thành phố Houston, Chủ tịch hay 
đại diện tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Houston & Các vùng Phụ 



cận, đại diện các đoàn thể chính trị, ái hữu văn hóa, xã hội, nghề nghiệp và 
các thân hào nhân sĩ có tiếng tại địa phương… 
 
     Mặt khác, cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa hàng năm thường được 
giới truyền thông tại địa phương quan tâm cử phóng viên đến làm phóng sự 
truyền thanh, truyền hình để phổ biến đến các khán thính giả đồng hương 
Việt Nam vốn quan tâm đến các sinh hoạt ích thiện của Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam, một tổ chức phi lợi nhuận theo qui định của Điều 501 
Khoản C. Luật Thuê vụ Hoa Kỳ dành cho các Hiệp hội bất vụ lợi tại Hoa 
Kỳ. Năm nay chúng tôi ghi nhận có một đài phát thanh và bốn đài truyền 

hình Việt Nam tại 
Houston đến ghi hình 
và phỏng vấn Ban Tổ 
Chức. Đó là Đài 

Saigon-Houston 
900AM, Đài AB-
TV.55.4, Đài Việt 
TV. 55.5. Đài 
Saigon.Net.51.3 và 
Đài BYN.TV.57.3. 
 

Một góc Hội Ngộ 
      

 
     Nội dung chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2018, một cách 
tổng quát cũng tương tự như các cuộc Hội Ngộ trước đây, gồm hai phần 
chính là phần nghi thức và văn nghệ chủ đề. Được hai MC Trần Hữu An, 
Phó Tổng Thư Ký và ca sĩ Thiên Lan, Trưởng Ban Văn Nghệ CLBLKVN 
thực hiện. 

 
     Phần nghi thức là 
chào cờ và hát quốc ca 
Viêt-Mỹ, mặc niệm các 
anh hùng hào kiệt của 
lịch sử Việt Nam có 
công dựng nước và giữ 
nước, tưởng niệm các 
giáo sư và các cựu sinh 
viên luật khoa quá vãng 
đã có những hy sinh 



đóng góp hữu ích cho nền luật học Việt Nam và cho chế độ dân chủ pháp trị 
VNCH.Ngay sau nghi thức chào cờ là hợp cà “Luật khoa Việt Nam hành 
khúc” của Ls Võ Dinh. Sau đó là lời chào mừng và Chúc Xuân của Trưởng 
Ban Tổ Chức Tạ Ngọc Quý, Tổng Thư Ký CLBLKVN; diễn văn khai mạc 
của Chủ tịch CLBLKVN Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, nói về ý nghĩa chủ đề 
hội ngộ và một số thành quả hoạt động trên hai lãnh vực chính Ái hữu và sin 
hoạt tri thức, phát biểu của các vị dân cử và đại diện Cộng Đồng Người Việt 
Quốc gia Houston & Các vùng phụ cận….Phát biểu cảm tưởng của các cựu 
sinh viên luật khoa từ xa đến dự Hội Ngộ Mùa Xuạn Luật khoa 2018. 
      
     Phần văn nghệ chủ đề năm nay là “Xuân Tha Hương” với các tiết mục 
đơn ca, song ca, tam ca và đồng ca gợi nhớ lại những Mùa Xuân Xưa nơi 
Quê nhà hay những bài ca yêu nước đầy tình tự dân tộc. Tất nhiên không thể 
thiếu tiết mục tình ca truyển thống “Trả lại em yêu, khung trời Đại học, con 
đưởng Duy Tân, cây dài bong mát…”do CSVLK ca sĩ Thiên Lan trình bày. 
Một số tiết mục tâm tình hay kể chuyện về những kỷ niêm khó quên của 
những cái Tết năm nào nơi Trường Luật với Thày, với Bạn trên Quê Hương 
Việt Nam thân yêu…Đặc biệt năm nay người tham dự có thể dẫn nhau ra 
sàn nhảy khi có những nhạc điệu vừa ý để khiêu vũ ngay trong bữa tiệc 
Mừng Xuân, chứ không đợi cho đến khi tiệc đã tàn vì nhiều khách có thể ra 
về sớm làm cho cuộc khiêu vũ mất đi sự hào hứng, sôi động…  
 
     Đặc biệt số cựu sinh viên ghi tên tham dự văn nghệ khá đông mà lại được 
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, nên một số khách mời thân hữu “ca sĩ nghiệp 
dư” cũng như ca sĩ chuyên nghiệp đã không thể lên hát được, khiến Ban Tổ  



 
Chụp hình lưu niệm 
 
Chức đành phải cáo lỗi và có lẽ cũng được cảm thông và thứ lỗi vì rơi vào 
trường hợp “bất khả kháng”! Phải nói là tất cả những “mầm già văn nghệ 
luật khoa” cũng như “Mầm già văn nghệ thân hữu” đã làm người nghe hết 
sức ngạc nhiên và thán phục vì dọng ca quá hay, quá mượt mà. Tiêu biểu về 
phía cựu sinh viên luật khoa  có Ls Niên Trưởng Nguyễn Tiến Đạt trình bày 
tình ca “Nắng Paris, Nắng Saigon” của Ngô Thùy Miên, và  cựu sinh viên 
luật khoa Bs. Phạm Tùng với nhạc phẩm “Nhớ một chiều Xuân” của nhạc sĩ 
tài danh Nguyễn Văn Đông mới qua đời tại Việt Nam. Mặc dù hai vị Niên 
Trưởng đều ngoài bát tuần mà dọng ca còn quá ngọt ngào truyền cảm. Tiêu 
biểu về phía thân hữu có phu nhân của Bs Chu Bá Bằng, cũng ngoài 80 mà 
dọng hát vẫn ngọt ngào như thiếu nữ đôi mươi. Tiêu biểu cho “Mầm trẻ văn 
nghệ luật khoa” ở tuổi trên dưới 60 hay 70 thì phải kể luật khoa Lê Tích 
Sơn, người đến từ Dallas, Texas, đã làm giới mê nhạc Pháp năm xưa ở Miền 
Nam sống lại một thời vàng son năm nào với nhạc phẩm “Si L’ amoure Exist 
Encore”  nên đã được khách mộ điều ào ào lên tặng hoa không thua gì 
những đợt tặng hoa cho giới “Mầm già văn nghệ” …Thất tội nghiệp cho 
những chậu bông cúc vàng do anh chị CSVLK Đoàn Bốn, chủ 
Joseph’Nursery tặng để trang trí sân khấu cho có cảnh sắc Mùa Xuân, “đã 
bị” khách mộ điệu ngắt hoa tặng cho các nhạc sĩ tài tử cũng như chuyên  



*Đài truyền hình phỏng vấn Trưởng Ban Tổ Chức và Chủ tịch 
CLBLKVN 
nghiệp làm “tan nát đời hoa”!?!... Riêng cặp luật sư Lê Công Tâm & Đào 
Thị Tuyền đến từ Nam Cali thì không chịu hát nên BTC đã sắp xếp lên phát 
biểu trong phần nghi thức cùng với các cựu sinh viên từ xa đến dự như Lê 
Tích Sơn đến từ Dallas, Trần Kim Trọng đến từ San Antonio….Như chưa 
hết cảm hứng , Ls Tâm tỏ ý với Ban Tổ Chức, nếu còn thời gian, muồn nói 
thêm về Trường Luật trong phần văn nghệ. Tiếc rằng không đủ thời gian cho 
thày cãi Lê Công Tâm trổ tài hùng biện. 
 
     Nhìn chung tất cả những cựu sinh viên cũng như thân hữu trình diễn các 
tiết mục văn nghệ trong Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2018 đều rất xuất 
sắc, sôi động, gợi nhớ Quê Hương trong những Mùa Xuân năm nào nới Quê 
Nhà, thể hiện được đúng ý nghĩa chủ đề “Xuân Tha Hương”. 
 
     Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2018 đã diễn ra từ 11:00 đến 3:00 
chiều Chủ nhật 25-3-1018 tại Houston và kết thúc tốt đẹp trong tiếng ca hào 
hùng nâng cao lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương nước Việt, với 
nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố ca nhạc sĩ  sĩ du ca 
Nguyễn Đức Quang, một tên tuổi thân quen với sinh viên các phân khoa Đại 
học Saigon và tuổi trẻ Việt Nam năm nào, trước 30-4-1975; ngày Cộng sản 
Bắc Việt dùng bạo lực quân sự xâm chiếm Miền Nam Việt Nam tự do.  
 
       Tường thuật: Liên Hương 
       Hình ảnh: Tạ Ngọc Quý 
Cựu sinh viên Luật khoa Saigon. 


