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Tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2012 của cựu sinh viên Luật Khoa 

Việt Nam 
 
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trường và các bạn cựu sinh viên Luật khoa 
Việt nam cùng gia đình và quý thân hữu, 
 
        Theo truyền thống hàng năm, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam sẽ tổ chức 
Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa 2012 vào ngày Chủ nhật 11 tháng 03 năm 2012 
từ 4:00pm đến 9:00pm tại nhà Bát Đạt nằm trong khuôn viên Hồng Kông 
City Mall vùng Southwest Houston. 
       Mục đích của cuộc Hội Ngộ vẫn là dịp họp mặt hàng năm của tập thể sinh viên 
luật khoa để hàn huyên, ôn cố tri tân và cùng nhau vui xuân đón Tết. Vì vậy nội 
dung chương trình Hội Ngộ Luật Khoa, ngoài phần nghi thức chào cờ, mặc niệm 
các anh hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam có công dựng nước và giữ nuớc, tưởng 
niệm các giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa quá vãng đã có những đóng góp hữu 
ích cho nền luật học Việt Nam, cho chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hoà, 
còn có một chường trình văn nghệ chủ đề “Trả lại tôi tuổi trẻ” với các tiết mục 
văn nghệ đặc sắc như kể chuyện về trường luật với những kỷ niệm khó quên về 
một thời tuổi trẻ đã qua, và cùng hát cho nhau nghe các nhạc phẩm thịnh hành 
trong giới sinh viên ngày xưa nơi Quê nhà,  do chính các cựu sinh viên luật khoa 
và thân hữu tham dự  trình diễn trong một dạ tiệc thân mật. Chương trình sẽ được 
kết thúc bằng Dạ vũ Mùa xuân. 
     Để giúp Ban Tổ Chức đón tiếp chu đáo và đặt dạ tiệc với nhà hàng, xin Quý 
Niên Trường, các bạn cựu sinh viên Luật khoa và thân hữu vui lòng liên lạc trước 
để nhận Thiệp Mời và ghi tên trình diễn văn nghệ qua các cựu sinh viên luật khoa: 
Tạ Ngọc Quý: 281-748-0551; Nguyễn Văn Quất: 832- 661-9231; Đỗ Kim 
Bảng:832-790-4528 và Thiện Ý:832-275-6436.hoặc email: 
luatkhoavietnam@gmail.com. 
     Nếu muốn nhận Thiệp mời trực tiếp xin đến:Trung Tâm Dịch vụ Pacifice trong 
khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên đường Bellaire hoặc Phương Mi Video vùng 
Southwest Houston hay Văn phòng Tâm Farmer Insurance trong khu chợ 
HongKong 3 trên đường Veterans Memorial Northwest Houston. Mỗi người tham 
dự góp 25 Mỹ Kim, ký check xin đề: Bát Đạt Restaurant. 
       Ban Tổ Chức ước mong 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. Nhân dịp đầu năm 



kinh chúc tất cả quý vị cùng gia đình Một Năm Mới Nhâm Thìn 2012 sức khoẻ, 
thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt mọi ước nguyện riêng cũng như chung. 
    Trân trọng Thông báo và kính mời 
Houston, ngày 14 tháng 2 năm 2012 
            Trưởng Ban Tổ Chức 
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