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                               THÔNG BÁO KHẨN 
             Về hạn chót gửi bài vở cho Đặc san Luật khoa 2010. 
 
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Ban cựu sinh viên đồng môn Đại  
                 học Luật khoa Sàigòn, 
                  
        Để giúp Ban Tổ Chức chủ động thực hiện và cũng theo yêu cầu của nhà in để giao 
đúng hạn kỳ, xin trân trọng thông báo đến Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn 
cựu sinh viên đồng môn Đại học Luật khoa Sàigòn về hạn chót để nhận bài vở, hình 
ảnh và tư liệu đăng tải trong Đặc san Luật khoa 2010 là ngày 24 tháng 1 năm 2010. 
       Nhân đây cũng xin thưa là trước đây dự định in Đặc san Luật khoa 2010  theo khổ 
lớn như Đặc san của các trường Trung học thường làm, nay theo đề nghị hữu lý của một 
số anh chị em Cựu sinh viên Đại học Luật Khoa Sàigòn, chúng tôi sẽ cho in theo khổ nhỏ 
giống như một cuốn sách để dễ lưu trữ trong tủ sách, với số trang gần gấp đôi số trang dự 
trù in khổ lớn, khỏang trên dưới 500 trang. 
       Đề nghị mỗi bài viết kèm theo hình mới nhất của tác giả, vị nào muốn in riêng một 
trang hình ảnh mầu (2 hình) của mình xin trả thêm ấn phí theo gía của nhà in, trắng đen 
miễn phí và nhớ chú thích hình ảnh. 
      Kính chúc Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các bạn Cựu sinh viên đồng môn Đại 
học Luật khoa Sàigòn một Mùa Giáng sinh an bình và một năm mới 2010 an khang, thịnh 
vượng và hạnh phúc.  
      Hẹn gặp nhau trong ngày họp ngày Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 cựu sinh viên Đại học 
Luật khoa Sàigòn tòan thế giới từ Mùng 2 đến MÙng 4 tháng 4 năm 2010. 
Trân trong thông báo, 
Houston, ngày 25 tháng 12 năm 2009 
          TM. Ban Tổ Chức 
Chủ nhiệm và chủ bút Đặc san Luật khoa 2010 
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