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THƯ THAM KHẢO
v/v Tổ chức Đại Hội Cựu Sinh Viên Luật Khoa Việt
Nam Toàn Cầu năm 2014
Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng
và Các Bạn Cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam,
Đại Hội Thương Niên 2012 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam đã thông qua kế hoạch tổ chức một “Đại Hội Cựu Sinh Luật
Khoa Việt Nam Toàn Cầu” tại Thành phố Houston, Texas, Hoa
Kỳ vào năm 2014, nhằm họp mặt các cựu sinh viên luật khoa (đã
học luật dù tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp) từng theo học các
Trường luật khoa Sài gòn, Huế và Cần Thơ cũng như các Trường
luật khác ở hải ngoại và trong nước sau này.
Đại Hội dự trù sẽ diễn ra trong ba ngày cuối tuần vào trung tuần
Tháng 5 năm 2014 với chủ đê “CỰU SINH VIÊN LUẬT KHOA
VIỆT NAM, NIỀM TỰ HÀO VÀ ƯỚC MƠ” và để thể hiện
chủ đề này, nội dung đại cương 3 ngày Đại Hội như sau:
-Ngày thứ nhất: Họp mặt Tiền Đại Hội với chủ đề sinh hoạt
“Là một cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam, Bạn đã có niềm tự
hào và ước mơ gì?” để nghe tâm tình của một số cựu sinh viên
tham dự, nói lên niềm tự hào cá nhân về những gì đã làm được
trong quá khứ nhờ kiến thức hấp thụ từ Trường Luật và những ước
mơ đã làm được cũng như chưa làm được cho cá nhân, gia đình, xã
hội và đất nước. Cuộc tâm tình này xen kẽ những tiết mục văn
nghệ tự biên tự diễn của các cựu sinh viên và kết thúc bằng một dạ
tiệc hội ngộ thắm tình đồng môn, đồng khoa luật.
- Ngày thứ hai: Ngày Đại Hội chính với sinh hoạt hội luận chủ
đề “Người cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam đã làm gì và còn
có thể làm được gì cho Đất Nước và Dân tộc”. Nội dung cuộc hội
luận với một số bài tham luận của đại diện các phái đoàn cựu sinh

viên luật khoa hay cá nhân đã ghi danh và được Ban Tổ Chức đưa
vào chương trình Đại Hội.Sau đó cùng nhau hội luận, đúc kết
thành một bản “Tuyên Ngôn Của Các Cựu Sinh Viên Luật
Khoa Việt Nam” công bố nhân Đại Hội Cựu Sinh Viên Luật Khoa
Việt Nam Toàn Cầu năm 2014.Nội dung Tuyên Ngôn nói lên nhận
thức, quan điểm chung của các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam
tham dự Đại Hội, về thực trạng đất nước trong tương quan với tình
hình thế giới và những đòi hỏi phải thực hiện theo chiếu hướng
phát triển tất yếu của thực tiễn và lịch sử Việt Nam.
- Ngày thứ ba: Các cựu sinh viên tham dự nhiệm ý chọn tham
gia: du ngoạn bằng thuyền (Cruiser) 5 ngày hay 7 ngày trên biển;
hoặc tham quan một số địa danh ở Thành phố Houston và Vùng
phụ cận, hay thăm Thủ đô Austin của Tiểu bang Texas, thành phố
San Antonio có di tích lịch sử trận đánh Alamo năm 1891, nằm
cách Houston khoảng hai giờ lái xe; Hoặc thăm thân nhân, bạn bè
hay lên đường trở về nhà sớm hơn.
Để thực hiện một Đại Hội như trên đòi hỏi nhiều nỗ lực, công
sức rất lớn về nhân lực cũng như tài lực. Vì vậy, cách nay 4 tháng,
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đã gửi thư tham khảo đến các tổ
chức luật khoa bạn như: Hội Luật Gia Việt Nam, Hội Ái Hữu
Luật Khoa và Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Thu thuộc Gia đình
Luật Khoa Bắc Califonia. Chúng tôi có đề nghị một sự liên kết
hình thành một Ban Tổ Chúc chung giữa bốn tổ chức luật khoa vừa
kể và đã nhận được những cam kết hổ trợ tích cực của hầu hết các
vị đứng đầu các tổ chức luật khoa này.
Tuy nhiên, để có yếu tố quyết định tổ chức Đại Hội Cựu Sinh
Viên Luật Khoa Việt Nam Toàn Cấu hay không, chúng tôi thấy
cần thiết phải tham khảo rộng rãi để xin ý kiến các Giáo sư và các
cựu sinh viên luật khoa Việt Nam khắp nơi.
Vì vậy chúng tôi mạn phép đề nghị Quý Giáo sư, Quý Niên
Trưởng và các Bạn Cựu sinh viên Luật khoa vui lòng minh danh
cho ý kiến qua email về một số câu hỏi sau đây:
1.- Có tán đồng việc tổ chức một Đại Hội Cựu Sinh Viên Luật
Khoa Toàn Cầu với nội dung như trên sẽ tổ chức vào các ngày

9,10 và 11 hay 16, 17 và 18 Tháng 5 năm 2014 ? - hay đề nghị
thời khoảng nào khác ? – Vì sao?
2.- Có tham dự Đại Hội ……Không tham dự đại Hội …..nhưng
sẵn sàng hổ trợ Ban Tổ Chức:
a)- Về nhân lực: sẵn sàng tham gia khi được mời và nhận thực
hiện trách nhiệm khi Ban Tổ Chức phân công (nhất là các CSVLK
cư ngụ tại Houston và các vùng phụ cận)
b)- Về tài chánh:
- Yểm trợ tài chánh vô thường (…)
- Đặt Mua trước Đặc San Luật Khoa 2014(……) (Phát hành
nhân Đại Hội CSVLKVN Toàn Cầu 2014, nội dung gồm những bài
chọn lọc từ các bài tham luận có giá trị của các cựu sinh viên luật
khoa gửi về cho Ban Tổ Chức trước ngày khai mạc Đại Hội một
tháng )
- Đặt bàn hay cá nhân ủng hộ Thiệp Mời VIP Dạ Tiệc Mừng
Đại Hội : 50 dollar (……) hay 100 dollar (…..) cho mỗi người
tham dự.(Xin đáng dấu X vào các khoảng trống (…..) theo sự chọn
lựa)
Nếu nhận được sự hưởng ứng, tham dự đông đảo và tích cực
vận động của của Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn Cựu
sinh viên Luật khoa khắp nơi , với sự hổ trợ tích cực mọi mặt của
các tổ chức và hiệp hội luật khoa bạn, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam mới có căn cứ để quyết định thực hiện Đại Hội Cựu Sinh
Viên Luật Khoa Việt Nam Toàn Cầu Năm 2014.
Sau khi quyết định thực hiện Đại Hội, Ban Tổ Chức sẽ phổ biến
chi tiết thực hiện từng phần kế hoạch tổ chức Đại Hội Toàn Cầu
Cựu Sinh Viên Luật Khoa Việt Nam 2014 (trước Đại Hội, trong
Đai Hội và báo cáo Tổng Kết mọi mặt sau Đại Hội)
Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam qua:
Email: luatkhoavietnam@gmail.com
Mail: 4607 Dove Springs Dr.
Houston, Texas 77066
Tel. : 281-397-8564 hay 832-275-6436
281-748-2761 hay 832-790-4528

Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam ước mong được Quý Giáo
sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn Cựu sinh viên Luật Khoa Việt
Nam khắp nơi quan tâm, cho ý kiến và giúp phổ biến rộng rãi thư
tham khảo này đến các cựu sinh viên mà chúng tôi chưa có địa chỉ
để liên lạc.
Trân trọng,
Houston, ngày 18 tháng 05 Năm 2013
TM. Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành
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