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       Đại Hội Thường Niên 2009 của Câu 
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam(CLBLKVN) 

đã diễn ra từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối đã 
diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Ngay sau Dại 
Hội là tiêc mừng Tân niên Tây 2010 và Tất 
niên Ta với các tiết mục văn nghệ tự phát 

diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ tối tại Hội Quán 
Nghệ Sĩ ở số 6918 Wilcrest, Suite F, 
Houston, Texas 77072, trong khu Nha 
Trang mall, góc Wilcrest & Bellaire Blvd. 
     Đại Hội khai mạc với phần nghi thức 
chào cờ, mặc niệm các anh hùng hào kiệt  
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của lịch sử Việt Nam, và tưởng niệm các 
giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa đã quá 
vãng. Sau khi Chủ tọa đòan và Thư ký 
đòan được giới thiệu, Đại Hội đã đi vào 
nghị trình, với  Chủ tịch Hội Đồng Điều 
Hành Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
(HĐĐH/CLKBKVN), Thiện Ý 
NguyễnVăn Thắng đã lên báo cáo trước 
Đại Hội về thành quả họat động một năm 
qua trên các lãnh vực họat động ái hữu, 
họat động tri thức và tình hình chi thu tài 
chánh năm 2009. Đồng thời đưa ra chương 
trình họat động và chi thu tài chánh trong 
năm 2010 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam. 
   
          Về họat động ái hữu, báo cáo đã nêu 
lên các họat động thể hiện tình tương thân 
tương ái giữa các cựu sinh viên luật khoa 
qua các nghĩa cử chung vui, chia buồn, 
thăm viếng và thực hiện tốt đẹp ngày họp 
mặt truyền thống hàng năm là ngày Hội 
Ngộ Mùa Xuân 2009. 
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 Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành 
CLBLKVN báo cáo trước Đại Hội 
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trì và thực hiện theo đúng tôn chỉ và mục 
đích được ghi trong Nội Quy của 
CLBLKVN. Bước qua năm 2010, dể đánh 
dấu 10 năm thành lập CCLBLKVN(2000-
2010), kỷ niệm 55 thành lập Đại Học Luật 
Khoa Sài Gòn(1955-2010), Chủ tịch 
HĐĐH/CLBLKVN đã trình bầy kế họach 
và những công việc đã và đang làm từ 
phiên họp ngày 12-9-2009 nhằm chuẩn bị 
cho một ngày họp mặt các cựu sinh viên 
Đại học Luật Khoa Sàigòn tòan thế giới tại 
Houston, Texas từ ngày 2 đến 4 tháng 4 
năm 2010 tới đây, để được Đại Hội thông 
qua và tìm phương cách hổ trơ tài chánh 
chi phí cho cuộc họp mặt qui mô lớn này. 
   Về họat động tri thức, sau khi Tạp chí 
chuyên đề Luật pháp & Đời sống tạm dình 

bản sau 5 năm họat động vì những khó 
khăn không thể vượt qua, thực hiện quyết 
nghị của Đại Hội Thường Niên 2008, một 
Web Site của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt 
Nam đã được thiết lập tại địa chỉ email: 
luatkhoavietnam.com. Một năm qua, sự 
đóng góp bài vở của các Hôi viên Cựu sinh 
viên luật khoa ở Houston nói riêng và các 
nơi khác nói chung không nhiều, nên Hội 
Đồng Điều Hành dự họach cải tổ nội dung 
theo chiều hướng chuyên biệt hóa về 
nghiên cứu và phổ biến pháp lý, pháp luật, 
cải tiến hình thức cho phù hợp. 

   Về tình hình tài chánh của CLBLKVN, 
do sự chi tiêu chừng mực cho các sinh họat 
ái hữu nội bộ và về đối ngọai đóng góp cho 
các họat động công ích trongcộng 
đồng,nên  kết tóan nhân quỹ năm 2009 
cũng thặng dư ngân sách như năm 2008. 
Do đó HĐĐD/CLBLKVN đề nghị trước 
Đại Hội sẽ không thâu niên liễm năm 
2010. Sau đó Bà Dương Quế Lan thủ quỹ 
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CLBLKVN đã lên báo cáo tổng kết Thâu – 
Chi Tài chánh năm 2009 với các đề mục cụ 
thể và kết số thặng dư ngân quỹ cụ thể. 

    Qua phần thảo luận đã có sự đóng góp ý 
kiến sôi nổi, xây dựng cho họat động trọng 
tâm trong năm 2010 là cuộc họp mặt của 
đại gia đình Luật Khoa Sài Gòn, Đại Hội 
đã biểu quyết thông qua nhiều vấn đề liên 
quan đến cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 
Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn Tòan 
Cầu tổ chức tại Houston Texas vào ngày 3-
4-2010 tới đây. 

         Đại Hội Thường Niên 2009 của Câu 
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam và Tiệc mừng 
Tân Niên Tây 2010 và Tất niên Ta, với cac 
tiết mục văn nghệ tự phát thật vui tươi, 
thắm tình đồng môn luật khoa. Mọi sinh 
họat Đại Hội và dạ tiệc văn nghệ đã chấm 
dứt lúc 8:00 tối Chủ Nhật 3-1-2010. 
Những cựu sinh viên tham gia chương 
trình văn nghệ chủ đề không quên nhắc 
nhau kỳ tập dượt văn nghệ tháng này là 

ngày Chủ Nhật 17-1-2010 cũng tai Hội 
Quán Nghệ Sĩ từ 2:00pm. Theo Ls Nguyễn 
Tiến Đạt cho biết, có thể đây là buổi tập 
dượt văn nghệ cuối cùng, truớc khi Tổng 
dượt lần chót vào trung tuần Tháng 3-
2010. Nhưng nếu thấy chưa đạt, sẽ thêm 
mot buổi tập dượt nữa vào tháng 2- 2010. 
      Chúc Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa 
Xuân 2010 Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài 
Gòn Tòan Cầu tổ chức từ ngày 2 đến 4 
tháng 4 năm nay thành công tốt đẹp. 
 
Duy Anh  
Tường trình từ Houston, Texas, Hoa Kỳ 
 


