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         Theo truyền thống hàng năm, cuộc Hội Ngộ Mùa 
Xuân Luật Khoa 2012 do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam tổ chức đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào chiều tối 
Chủ nhật 11-3-2012 tại nhà hàng Bát Đạt nằm trên đại 
lộ Bellaire vùng Southwest Houston.                                     
-CSVLK Nguyễn Trần Quý điều khiển nghi thức chào 
cờ & Mặc niệm 
        Đây là cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa lần 

thứ 12, khởi đi từ 
cuộc Hội Ngộ 
Mùa Xuân Cựu 
Sinh Viên Luật 
Khoa Đại Học 
Đường Sài gòn tổ 
chức vào ngày 12-
3-2000 

* Chào cờ & Hát Quốc ca 
Luật khoa Việt Nam Hành Khúc 
của Ls Võ Dinh do Ban Hợp Ca 
CLBLKVN trình bầy 
 
 tại đại sảnh nhà hàng Kim Sơn ở 
downtown Houston. Cuộc hội ngộ 
tiên khởi này đã quy tụ trên dưới 400 
cựu sinh viên cùng gia đình và thân 
hữu. Đặc biệt theo lời mời của Ban 
Tổ Chức đã có được sự tham dự của 

 
-Lời chào mừng 
của Trưởng Ban Tổ 
Chức Tạ Ngọc Quý 
-Giới thiệu Liên 
Hội Đồng Điều Hành 
và Thường Vụ Đại 
Hội nhiệm kỳ 1912-
1916 



-Tặng quà lưu niệm cho tân hội viên CLBLKVN Mai 
& Sang Lưu (H. bên)- Tặng Plaque vinh danh Ls 
Nguyễn T Chính bút danh Chính Phong- Nguyễn Hoàng 
về công trình biên soạn bô sách “Tinh Hoa Đất 
Mẹ”(Hình dưới) 
bốn Giao sư: Cố Giáo sư Nguyễn Cao Hách , nguyên 
Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa Sài gòn và Phu nhân, 
Cố Giáo sư Nguyễn Huy Đẩu, Giáo sư Mai Văn Lễ và 
Giáo sư Nguyễn Văn Canh, nguyên Phụ tá Khoa 
Trưởng Luật khoa Sài gòn. Sau cuộc “Hội Ngộ Mùa 
Xuân Luật Khoa có tính lịch sử này”, như thư “chúc 
mừng Hội Ngộ” của Gs. Vũ Quốc Thúc, Nguyên Khoa 
Trưởng Đại Học Luật Khoa Sài gòn, gửi từ Paris Pháp 
quốc cho Ban Tổ Chức, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam được thành lập và hoạt động cho đến hôm nay, 
trên các lãnh vực ái hữu, tri thức …như mọi người quan 
tâm đã biết. 
       Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa hàng năm là một  

* CSVLK Nguyễn Văn Quất MC Chương trình văn nghệ giới thiệu bài tình ca truyền 
thống luật khoa “Trả lại em yêu” do ca si Thanh Diệp trình bầy & Ls Nguyễn Tiến Đạt  
cùng Bs Nguyễn Văn Vân đồng trình diễn một  tiết mục tân cổ giao duyên. 

 
-CSVLK 
Lê Ngọc 
Liệng MC 
“Dạ Vũ 
Mùa Xuân 
 
 
 

- Ban Tiếp Tân 
trong những hoạt 
động ái hữu. Vì vậy 
mục đích của các 
cuộc Hội Ngộ Mùa 
Xuân Luật khoa là để 
thắt chặt tình thân ái 
và là dịp hàn huyên, 

ôn cố tri tân giữa các đồng môn cựu sinh viên luật khoa cùng gia đình và quý thân hữu, 



phần đông sinh sống tại 
Thành phố Houston và 
một số ít ở các thành phố 
lân cận như Dallas, 
Austin, 
Texas, San Antonio. 
        * Đài Vietface-TV 
phỏng vấn Ls Thiện Ý 

NGuyễn Văn Thắng, Chủ tịch CLBLKVN. Đài Global-TV phỏng vấn Ls Nguyễn Thế Linh 
Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN, CSVLK Tạ Ngọc Quý Tổng Thư Ký  
HĐĐH,Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2012 và CSVLK Đỗ Kim 
Bảng Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ CLBLKVN. 
         Tuy nhiên, trong cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa tiên khởi năm 2000 và cuôc 
Hội Ngộ Mùa Xuân Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài gòn Toàn Cầu  năm 2010, ngoài một 
số Giáo sư như Gs.Mai Văn Lễ, Gs. Vũ Quốc Thùy Trưởng Nam của Gs. Vũ Quộc 
Thông, đã có sự tham gia của một số khá đông cựu sinh viên luật khoa đến từ nhiều tiểu 
bang Hoa Kỳ , Châu Âu và cả Việt Nam nữa. 
    Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2012 năm nay thu hẹp trong gia đình luật khoa 
nên có khoảng 150  người tham dự, trong đó hầu hết là các cựu sinh viên  cùng gia đình 
và một số ít thân hữu quan khách. 
   Nội dung chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa  2012, ngoài phần nghi thức là 
chương trình văn nghệ chủ đề “Trả lại Tôi Tuổi Trẻ” với các tiết mục đồng ca, đơn 
ca,ngâm thơ, ca cộng đồng, kể chuyện về một thời tuổi trẻ ôm ấp nhiều hoài bão, ước mơ 
đã qua, với những kỷ niệm khó quên với Thầy với Bạn dưới mái trường Luật khoa ngày 
nào…được chính các cựu sinh viên và một số thân hữu thực hiện, trình bầy rất sôi động. 
    Sau phần nghi thức, là phần dạ tiệc để mọi người tham dự vừa thưởng thức những món 
ăn đặc sản của nhà hàng, vừa thưởng thức những tiết mục văn nghệ độc đáo thể hiện chủ 
đề “Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ” do các “Mầm già văn nghệ luật khoa” biểu diễn” (Xin mời 
quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn Cựu sinh viên luật khoa vào trang Web của 
Câu lạc Bộ Luật Khoa để coi toàn chương trình sinh hoạt sống động đầy hình ảnh, mầu 
sắc này: luatkhoavietnam.com vao mục “Sinh hoạt ái hữu” ) 
   Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa đã diễn ra từ 4:00pm đến 9:00pm và đã kết thúc 
bằng “Dạ Vũ Mùa Xuân” với các bước nhẩy của các cựu sinh viên và thân hữu thật lả 
lướt, điêu luyện và vui tươi như mùa xuân của Đất, Trời, Vạn vật đã làm sống lại cả một 
thời tuổi trẻ đã qua. Mọi người lưu luyến ra về và không quên hẹn gặp lại nhau trong 
cuộc hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa năm tới. 
Duy Anh  
Tường thuật từ Houston, Texas, Hoa Kỳ 
 
 
 
 
 
 
 
 


