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(Vietnamese Law Society)
****************************

THÔNG BÁO SỐ 1
VỀ VIỆC THỰC HIỆN KỶ YẾU
LUẬT KHOA ĐẠI HỌC ĐƯỜNG SÀI GÒN.
(1955-1975)
Kính gửi: - Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và Các Bạn cựu sinh
viên Luật Khoa Sài gòn,
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Giáo sư,
Quý Niên Trưởng và Các Bạn đông cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn: Lịch
trình thực hiện Kỷ Yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn (xin viết tắt: Kỷ
Yếu Luật Khoa Sài gòn)như sau:

I.- Giai đoạn I: Hình thành cơ cấu và nhân sự thực hiện Kỷ
Yếu Luật Khoa:Trong Tháng 2- 2014:
1.- Hình thành Ban Cố Vấn:
a)- Thành phần: Gồm các cựu Giáo sư giảng dậy và các vị Tiến sĩ tốt
nghiệp Trường Luật Sài gòn mà chúng tôi có địa chỉ gửi Thư Mời và được
chấp thuận cho phép ghi danh vào Ban Cố Vấn.
b)- Nhiệm vụ: Cho sáng kiến chỉ đạo và cho ý kiến khi Ban Biên Tập
tham khảo, trợ giúp khi được yêu cầu về mọi vấn đề liên quan đến việc thực
hiện Kỷ Yếu Luật Khoa Sài Gòn.
2.- Hình thành Ban Biên Tập:
a)- Thành phần: Gồm 9 cựu sinh viên luật khoa Sài gòn có khả năng
viết và kinh nghiệm làm báo, biết sử dụng thành thạo computer và nắm vững
kỹ thuật trình bầy (lay-out) trên computer.
b)- Nhiệm vụ chung:
- Đọc các tài liệu và bài viết để cùng tuyển chọn cho vào các đề mục
của đề cương Kỷ Yếu Luật Khoa Sài gòn.
- Trình bầy tài liệu và các bài viết theo các đề mục của Đề Cương Kỷ
Yếu Luật Khoa Sai gòn.

II/- Giai đoạn II: Đi vào thực hiện Kỷ yếu Luật Khoa Sài gòn
từ Tháng 3 -2014 đến cuối Tháng 2 năm 2015.

1.- Sưu tầm và tiếp nhận tư liệu, hồi ức từ hai nguồn chính:
- Từ các Giáo sư và các cựu sinh viên luật khoa Sài gòn trong và ngoài
nước gửi tới.
- Từ những nơi có lưu trữ tài liệu về Trường Luật Sài gòn như văn khố
Trường Luật Sài Gòn cũ, sau 30-4-1975 đổi thành Trường Đại Học Kinh Tế
Thành phố Sài gòn, và Phân Khoa Luật thành lập sau này, cũng như các văn
khố trong nước cũng như hải ngoại (Đặc biệt là văn khố tại Pháp và Hoa
Kỳ).
2.- Sử dụng các tư liệu và bài viết nhận được:
- Trước hết thực hiện trình bầy 4 trang bìa mầu khi có đủ hình ảnh, dữ
kiện theo Đề Cương.
- Đồng thời thực hiện trình bầy dần dần các tài liệu, bài viết nhận được
ngay sau khi được Ban Biên Tập xét duyệt tuyển chọn đưa vào các đề mục
dự trù trong Đề Cương Kỷ Yếu Luật Khoa Sài gòn.
- Tổng biên tập cho toàn Kỷ Yếu Luật Khoa Sài gòn trước khi cho in ấn
hoàn tất vào cuối tháng 2-2015.

III/- Giai đoạn III: Ấn hành trong vòng tháng 3 và tháng 4
năm 2015.
- Nếu Kỷ Yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn hoàn tất đúng theo dự
hoạch, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam sẽ đứng ra lo việc ấn hành, tự quân
bình ngân sách thâu chi-thâu, để kịp ra mắt đúng vào dịp 30-4-2015 , ngày
thành lập Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn 60 năm trước đây (30-41955)./.
Trân trọng thông báo,
Houston, ngày 20 Tháng 2 năm 2014
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