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Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh  
                  viên Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn. 
 
      Việc thực hiện “Kỷ yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn” là một 
trong những đề án sinh hoạt tri thức của Câu lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam mà 
trước đây ít năm chúng tôi đã có gửi thống báo với lời mời gọi Quý Giáo sư 
và các cựu sinh viên Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn khắp nơi đóng góp 
tư liệu.  
      Mục đích việc làm này chỉ là để ghi nhận những đóng góp của Trường 
Luật đầu tiên của Việt Nam, sau ngày giành độc lập từ tay thực dân Pháp, về 
mặt tổ chức, giáo dục đào tạo luật học cung ứng cho nên dân chủ pháp trị 
phôi thai Việt Nam Cộng Hòa (1954-1975). Tuy nhiên cho đến nay số tư 
liệu nhận được rất ít. 
    Vì vậy một lần nữa chúng tôi khẩn thiết gửi Thư Mời Gọi này đến Quý 
Giáo sư và các bạn  cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn khắp nơi, trong cũng 
như ngoài nước đóng góp tư liệu dồi dào giúp chúng tôi hoàn tất cuốn ““Kỷ 
yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn” để kịp phát hành vào năm 
2015 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường Mẹ (1955 -2015). 
    Tư liệu đóng góp bao gồm các tài liệu về pháp lý (như các văn thư quyết 
định, nghị định thành lập phân khoa Luật trực thuộc Viện Đại Học Sài 
Gòn…), tài liệu và hình ảnh liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự điều 
hành (Ban Quan Trị hành chánh,Hội đồng Khoa…), học trình các môn học 
(3 năm hay 4 năm cho Ban Cử Nhân, Ban Cao Học để trình luận án Tiến 
Sĩ…), ban giảng huấn (Giáo sư giảng dạy các môn trong các năm học …), 
số lượng sinh viên ghi danh và tốt nghiệp mỗi niên học, những người 
thành danh trên mọi lãnh vực đời sống, xã hội (nghề nghiệp, hành 
chánh,công quyền, kinh tế…) còn sống hay đã quá vãng…  
     Tất cả những tư liệu các loại còn lưu trữ được (cụ thể như Thẻ sinh viên, 
bằng tốt nghiệp, hình chụp lưu niệm với Thầy, với Bạn đồng lớp…); hay viết 
lại theo trí nhớ có kèm hay không kèm hình ảnh liên quan đến Trường Luật 
Sài Gòn, với Thầy, với Bạn cùng lớp hay quen biết….Mọi tư liệu gửi cho 



chúng tôi cần ghi chú tên tác giả, nguồn gốc tư liệu để in tất cả vào Kỷ Yếu 
Luật Khoa Sài Gòn. Chúng tôi sẽ soạn và gửi đến Quý Giáo sư và các Cựu 
sinh viên Luật Khoa Sài Gòn Mục Lục của Kỷ Yếu để có thể đóng góp tư 
liệu đúng theo yêu cầu. 
     Các tư liệu xin gửi về:  
      Email: luatkhoavietnam@gmail.com 
      Mail  : 4607 Dove Springs Dr. 
                  Houston, Texas, 77066 
     Về chi phí in ấn “Kỷ yếu Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn”: Vì 
tính nghiêm túc của cuốn Kỷ Yếu, chúng tôi sẽ không đăng quảng cáo trong 
Kỷ Yếu để trang trải chi phi in ấn. Vì vậy chúng tôi kêu gọi sự hổ trợ tài 
chánh vô thường của các Mạnh Thường Quân (tặng dữ…) hay hữu thường 
(đặt mua trước Kỷ Yếu…) để có tài chánh in ấn. 
    Chúng tôi hy vọng và ước mong Thư Mời Gọi này sẽ được sự hưởng ứng 
nồng nhiệt của Quý Giáo sư và các cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn, thể 
hiện bằng sự tích cực đóng góp tư liệu cá nhân sẵn có, cũng như sưu tầm từ 
nhiều nguồn khác nhau (tù bạn bè, sao chép tư liệu từ các văn khố trong 
cũng như ngoài nước liên quan đến Trường Luật Sài gòn).  
   Nếu vì thiếu tư liệu không thể thực hiện được “Kỷ yếu Luật Khoa Đại 
Học Đường Sài Gòn”  hay thực hiện với nội dung nghèo nàn còn nhiều 
thiếu sót, thì đó là điều đáng tiếc, ngoài mong đợi của tập thể cựu sinh viên 
Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn của chúng ta.Xin đừng để mai một 
những gì tốt đẹp mà Trường Mẹ Luật Khoa Sài Gòn đã làm được cho Dân 
và cho Nước Việt yếu dấu của chúng ta. 
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