
THÔNG BÁO KHẨN 
Của Ban Tổ Chức  Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Đại học luật khoa Sàigòn Tòan 

Cầu Tại Houston, Tiểu Bang Texas,  Hoa Kỳ 
 
Kính gởi: -  Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật khoa Sàigòn cùng gia  
                   đình và Quý thân hữu, 
         
        Thể theo đề nghị chính đáng và hợp lý của nhiều người tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 
Cựu Sinh Viên Đại học luật khoa Sàigòn Tòan Cầu Tại Houston, liên quan đến giờ khai mạc, 
nay Ban Tổ Chức xin được điều chỉnh và kính thống báo như sau: 
        *Ngày Thứ Sáu Mùng 2-4-2010 (Tiền Hội Ngộ): Đón tiếp Quý Giáo sư và các cựu sinh viên 
Luật khoa từ xa đến tham dự và dạ tiệc chào mừng sẽ diễn ra từ 4 Giờ chiều đến 8 Giờ tối tại nhà 
hàng PIANO Bistro ở số 10827 Bellaire Blvd, Suite 230 (trên lầu),góc Bellaire & Wilcrest, 
Houston, Texas 77072. Mỗi người tham dự góp 20 Mỹ Kim.  Ngọai trừ các cựu sinh viên luật khoa 
ngòai Tiểu Bang Texas đến dự đóng góp nhiệm ý. 
      *Ngày Thứ Bẩy Mùng 3-4-2010 (Ngày Hội Ngộ chính thức): Chương trình Hội Ngộ diễn ra từ 
5 Giờ chiều thay vì từ 3 Giờ Chiều như đã thông báo trước đây, kéo dài tới đến 10 giờ tối tại đại 
sảnh nhà hàng Ocean Palace số 11215 Bellaire Blvd, Houston, Texas 77072. Nội dung Hội Ngộ, 
ngòai phần nghi thức khai mạc, dạ tiệc, dạ vũ là chương trình văn nghệ chủ đề “Hòai niệm Tri ân”, 
…do chính các cựu sinh viên luật khoa và thân hữu thực hiện phối hợp với ca nhạc sĩ tài danh Kim 
Bằng Kim Loan. Mỗi người tham dự góp 30 Mỹ Kim cho Dạ tiệc và dạ vũ. 
      * Ngày Chủ Nhật Mùng  4-4-2010 (Hậu Hội Ngô): Họp Bạn cùng lớp, thăm viếng thân nhân, 
bạn bè, địa danh tại địa phương hoặc tham dự chuyến du lịch bằng thuyền (Cruise) cho những người 
đã mua vé trước hoặc rời Houston trở về nhà….hòan tòan nhiệm ý. 
        Nhân dịp Hội Ngộ này, Ban Tổ Chức sẽ phát hành Đặc san Luật khoa 2010 và cho công bố 
Tuyên Ngôn Mùa Xuân 2010 Của Cựu Sinh Viên Đại học Luật Khoa Sàigòn tham dự Hội Ngộ, để 
nói lên quan điểm và thái độ phải có của một tập thể Luật khoa từng được đào tạo cho chế độ dân 
chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa, cần lên tiếng về thực trạng Tự Do, Dân Chủ và nhân quyền tại 
Việt Nam, cũng như hiểm họa ngọai bang xâm chíếm lãnh thổ, lãnh hải và khai thác các tài nguyên 
thiên nhiên của Việt Nam,với sự  đồng lõa, cấu kết từ quá khứ đến hiện tại của của Đảng và nhà 
cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 
       Về Thiệp Mời đã và đang được phân phối trực tiếp, hoặc qua các đòan thể, các nhóm hay bưu 
điện gửi đến các cựu sinh viên Luật khoa cùng gia đình và quý thân hữu.Để biết thêm chi tiết về 
Hội Ngô xin mở Web Site Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam: luatkhoavietnam.com hay liên lạc 
lấy Thiệp Mời gửi tận nhà xin gọi: 832- 244-5575 hay 832-275-6436 ; hay lấy Thiệp mời tại 
Phương Mi Video trong khu chợ Hồng Kông 4, nhà sách Trường Giang  góc đường Beechnut & 
Wilcrest và văn phòng Farmer Insurance trong khu chợ Hồng Kông 3 trên đường Veterans 
Memorial.       
         Ban Tổ Chức trân trọng kính mới Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các bạn cựu sinh viên 
Luật khoa cùng gia đình và Quý thân hữu tham dự đông đủ cuộc hội ngộ hiếm hoi này. Nhân dịp 
đầu năm Canh Dần, kính chúc Quý vị và gia đinh sức khỏe dồi dào, an khang, thinh vượng, tràn đầy 
hạnh phúc và thành đạt ước nguyện riêng cũng như chung. 
   Houston, ngày 1  tháng 3 năm 2010. 
          TM. BAN TỔ CHỨC 
         Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng        
Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
 


