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         Trên lãnh vực hoạt động tri thức, 
vào Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012 
(Nhằm ngày Mùng 7 Tết Nhâm 
Thìn)Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam 
-Tác giả ký sách lưu niệm 
đã tổ chức thành công buổi giới thiệu 
tác phẩm “Tinh Hoa Đất Mẹ”, một tác 
phẩm văn hóa, văn học dân gian  quý 
hiếm gồm trên 1000 trang,song ngữ 
Việt-Anh gồm ba tập,viết về Tục ngữ, 
ca dao, thành ngữ,danh ngôn, điển tích  
Chủ tịch CLBLKVN Thiện Ý “Mở hàng”  
 
Phó Ngoại Vụ Đỗ Kim Bảng “Yểm trợ” 
Việt Nam. Đây là thành quả nghiên cứu, 
sưu tầm công phu trong nhiều năm của 
Luật sư Nguyễn Thị Chính, bút hiệu 
Chính Phong Nguyễn Hoàng. Đồng 
thời, tuyển tập “Bàn Ngang Tán Dọc” 

gồm hầu hết là 
các bài viết có 
tính phiếm luận 
nghiêm túc đã 
được đăng tải 
trên tạp chí 
chuyên đề 

Tổng Thư Ký Tạ Ngọc Quý “Mại Dzô” và Phó Nội Vụ Nguyễn Văn Quất 
“Phó nhòm” 



 “Luật pháp & 
Đời sống” do 
Câu Lạc Bộ 
Luật Khoa Việt 
Nam chủ trương 
ấn hành (2004-
2008).Buổi giới 
thiệu tác giả và 



tác phẩm này 
cũng đã được 
sự hổ trợ tích 
cực của Hội 
Văn Hóa Khoa 
Học Việt Nam 
và đã diễn ra 
từ 2:00pm đến 
5:30pm tại. 

Ks.Nguyễn Nọc Bảo & Gs. Nguyễn Trần Quý giới thiệu tác phẩmSàigòn 
Maxim (Nhà hàng Phố Xưa cũ) 6200 Wilcrest Dr. Houston, TX 

77072; đã có 
sự tham dự 
đông đảo của 
khoảng 300 
người, trong 
đó có sự hiện 
diện của các 
nhà lãnh đạo 
tinh thần các 

tôn giáo, các thân hào nhân sĩ là thân hữu, đồng nghiệp, đông môn 
và đồng hương Việt Nam của tác giả. 
     Đúng như chương trình dự liệu của Ban Tổ Chức, từ 2:00pm 
đến 3;00pm, tác giả Chính Phong Nguyễn Hoàng đã ký sách lưu 
niệm với khách tham dự và đã có lúc tập trung đông đảo đến độ 
phải xếp hàng theo thứ tự chờ tác giả ký tên và nhận sách. Tất cả 
có 4 cuốn, gồm 3 Tâp “Tinh Hoa Đất Mẹ” và một tuyển tập “Bàn 
Ngang Tán Dọc”,ấn phí 30 US.dollar, yểm trợ 60.US dollar. 
    Và cũng đúng 3:05 phút, MC Nguyễn Phúc Anh Lan, nguyên 
Hội Trưởng Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam đã mời mọi người 
ổn định chỗ ngồi và bắt đầu nghi thức khai mạc chào cờ và mặc 
niệm các anh hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam đã có công dựng 
nước và giữ nước, các chiến sĩ và đồng bào đã chiến đấu và hy 
sinh cho nền độc lập dân tộc, cho  lý tưởng tự do, dân chủ, nhân 
quyền được thể hiện trên Quê Hương Việt Nam. 



  Sau phần nghi thức, MC Nguyễn Phúc Anh Lan lần lượt giới 
thiệu: 
- Ls. Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa 
Việt Nam thay mặt Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và giới 
thiệu đôi nét tiểu sử tác giả Chính Phong Nguyễn Hoàng  

- Tác giả Chính Phong Nguyễn Hoàng 
trình diện trước cử tọa và vắn tắt cảm tạ, 
chúc Tết mọi người thamn dự.  
- Gs. Nông Duy Trường giới thiệu tập I 
tác phẩm “Tinh Hoa Đất Mẹ  
- Gs. Đàm Quang Hưng giới thiệu tập 2 
tác phẩm “Tinh Hoa Đất Mẹ”. 
- Ks. Nguyễn Ngọc Bảo giới thiệu tập 3 
tác phẩm “Tinh Hoa Đất Mẹ” 
- Gs. Nguyễn Trần Quý giới thiệu tuyển 

tập phiếm 
luận “Bàn 
Ngang Tán 
Dọc”  
  Xen kẽ trình 
tự trên là các 
tiết mục văn 
nghệ hòa tấu, 

song ca, đồng ca, đơn ca có ý nghĩa thể hiện nội dung tác phẩm 
“Tinh Hoa Đất Mẹ” do Ls. Nguyễn Tiến Đạt điều hợp, và các cựu 
sinh viên Luật khoa và thân hữu đồng trình diễn. 
  Sau cùng là đôi điều tâm sự của tác giả Chính Phong Nguyễn 
Hoàng và tác giả đã kết thúc tâm sự bằng sự giới thiệu và tặng quà 
những cộng tác viên đã giiu1p tác giả hoàn thành các phẩm được 
ra mắt hôm nay như: Ls. Ngô Quốc Lân giúp lấy bản quyền,Gs. 
Nguyễn Kim, nguyên giáo sư các trường Bồ Đề Huế,Tuy Hòa, Vạn 
Ninh ở Việt Nam trước 1975 và Gs.Trần Việt giúp biên tập, 
Ks.Computer science Nguyễn Văn Thụy giúp kỹ thuật trình bầy, 
Hòa Như Lăng và Hoàng Anh Thư giúp phiên dịch…Và Câu Lạc 
Bộ Luật Khoa Việt Nam giúp tổ chức ra mắt sách… 



   Buổi giới thiệu tác phẩm văn hóa văn học dân gian “Tinh Hoa 
Đất Mẹ” và tuyễn tập “Bàn Ngang Tán Dọc” của Chính Phong 
Nguyễn Hoàng, tức Ls. Nguyễn Thị Chính đã diễn ra và kết thúc 
tốt đẹp vào lúc 5:30 Chủ Nhật 29-01-2012. Một số khá đông 
khoảng 70 thân hữu còn ở lại tham dự dạ tiệc do Tác giả khoản đãi 
kéo dài đến 9:00 pm mới chấm dứt. 
Duy Anh 
 Tường thuật từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. 
   
                                 
 

 


