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NỘI QUY 
 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALIFORNIA  

Vietnamese American Federation of Southern California 

 
TU CHÍNH LẦN THỨ NHẤT NGÀY 17 THÁNG 12, 2011 

 
 

CHƯƠNG  I 

 

DANH XƯNG - BIỂU TƯỢNG - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH  

 
Điều 1.  DANH XƯNG 
 

Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California – Vietnamese American Federation of Southern 
California, viết tắt là CĐNVQG-NC hay VAFSC là danh xƣng của tổ chức bất vụ lợi, do ngƣời Việt 

Quốc gia, ngƣời Việt tỵ nạn  cộng sản tại miền Nam California thành lập, hoạt động trong khuôn 

khổ luật pháp địa phƣơng và theo Bản Nội Quy này, với những điều khoản ấn định dƣới đây. 

 
Điều 2.  BIỂU TƯỢNG 
 

CĐNVQG-NC  tuyên xƣng “Lá Cờ Vàng Ba Sọc đỏ” và bài hát “Tiếng Gọi Công Dân”, quốc kỳ và 

quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa là biểu tƣợng thiêng liêng của ngƣời Việt quốc gia. Nơi nào có 
sinh hoạt của CĐNVQG-NC, các biểu tƣợng này phải đƣợc trƣng bày một cách trang trọng. 

 

Điều 3. TÔN CHỈ  
 

CĐNVQG-NC là tập thể của những ngƣời Việt  tỵ nạn cộng sản, có lập trƣờng quốc gia, không 

chấp nhận chủ nghĩa và chế độ cộng sản hay bất cứ chế độ độc tài nào trên đất nƣớc Việt Nam, 

hoạt động theo tôn chỉ sau đây: 

 
3.1.  CĐNVQG-NC là một tổ chức bất vụ lợi. 
 

3.2.  CĐNVQG-NC hoạt động trong tinh thần đoàn kết, tƣơng thân tƣơng ái giữa các tổ chức đoàn 

thể và đồng hƣơng trong cộng đồng. 
 

3.3.  CĐNVQG-NC sẵn sàng liên kết với các tổ chức khác trên toàn thế giới có cùng mục đích. 
 

3.4.  CĐNVQG-NC sinh hoạt theo nguyên tắc dân chủ và luật pháp địa phƣơng. 

 

Điều 4.  MỤC ĐÍCH 
 

CĐNVQG-NC đƣợc thành lập nhằm mục đích: 
 

4.1.  Xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết và vững mạnh giữa các cá nhân, tổ chức đoàn 
thể trong cộng đồng. 
 

4.2.  Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và truyền thống của ngƣời Việt. 
 

4.3.  Tổ chức các sinh hoạt về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và những sinh hoạt khác hầu  phục 

vụ cộng đồng  
 

4.4.  Xây dựng  mối quan hệ với các cộng đồng bạn để trao đổi văn hóa và hiểu biết. 
 

4.5.  Tranh đấu và tổ chức các sinh hoạt hậu thuẫn công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân 
quyền, và độc lập cho đồng bào và quê hƣơng Việt Nam.  
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CHƯƠNG  II 

 

PHẠM VI  HOẠT ĐỘNG  -  TRỤ SỞ   

 

Điều 5.   PHẠM VI  HOẠT ĐỘNG 
 

Phạm vi hoạt động chính của CĐNVQG-NC bao gồm các vùng sau đây: San Fernando Valley, Los 

Angeles, Orange, Pomona, Riverside, San Bernardino và San Diego. Khi cần thiết CĐNVQG-NC sẽ 

hoạt động ngoài Nam California 
  

Điều 6.  TRỤ  SỞ 
 

6.1. Trụ sở chính của CĐNVQG-NC đƣợc đặt trong vùng Orange County, Nam California, Hoa Kỳ. 
 

6.2. Tùy theo nhu cầu, CĐNVQG-NC có thể thành lập các văn phòng phụ ở các nơi khác tại Nam 

California. 
 

CHƯƠNG III 
 

THÀNH VIÊN 

Điều 7.  THÀNH VIÊN 

 

7.1.  Tuy CĐNVQG-NC không phải là một tổ chức theo hình thức có hội viên và phải đóng hội viên 
phí, nhƣng CĐNVQG-NC bao gồm tất cả những ngƣời Việt Nam hay gốc Việt Nam  chấp nhận bản 

nội quy này, cƣ ngụ trong phạm vi hoạt động của CĐNVQG-NC là thành viên.  

 

7.2.  Những thành viên có ghi danh bầu cử và có đi bầu là thành viên hoạt động. 
 

 

CHƯƠNG IV 
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỘNG ĐỒNG  

 

Điều 8.  CÁC CƠ CHẾ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALIFORNIA 
 

CĐNVQG-NC đƣợc tổ chức với các cơ chế sau đây: 

 

1. Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) 
2. Hội Đồng Giám Sát 

3. Hội Đồng Đại Biểu (HĐĐB) 

 

Điều 9.  THỂ THỨC THÀNH LẬP, NHIỆM KỲ VÀ THÀNH PHẦN 
 

9.1. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (HĐĐD), gồm năm (5) thành viên, đƣợc thành lập qua hình thức ứng 

cử liên danh, trực tiếp phổ thông bầu phiếu và kín. Các thành viên trong HĐĐD sẽ phải tuyên thệ 

trƣớc khi nhận nhiệm vụ. Nhiệm kỳ phục vụ của Hội Đồng Đại Diện là ba (3) năm. 
 

9.2.  HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU (HĐĐB) gồm đại diện các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng tự 

nguyện gia nhập hoặc đƣợc mời. 

 
9.3. HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT gồm năm (5) thành viên đƣợc thành lập qua cuộc bầu cử đơn danh 

cùng lúc với cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện. 

 

9.4. Các chi tiết về điều kiện ứng cử, thể thức bầu cử, tổ chức bầu cử và giám sát bầu cử cơ chế 
HĐĐD sẽ đƣợc ấn định bởi Thể Lệ Bầu Cử và Ứng Cử. 

 

Điều 10.  HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (HĐĐD) 
 

10.1. HĐĐD gồm năm (5) thành viên do trực tiếp bầu cử liên danh, đƣợc tổ chức và phân công 

phân nhiệm nhƣ sau: 
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Chủ Tịch 

Phó Chủ Tịch Nội Vụ 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 
Tổng Thƣ Ký 

Thủ Quỹ  

 

10.2. Chủ tịch là ngƣời thụ ủy liên danh ra ứng cử trong cuộc bầu Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng. 
Các chức vụ khác sẽ do liên danh đắc cử quyết định trong liên danh ứng cử của mình. 
 

10.3. HĐĐD có thể lập ra các Ủy Ban Chuyên Môn (Văn Hóa, Giáo Dục, Xã Hội, Giới Trẻ, Thông 

Tin, Kế Hoạch, Thƣơng Mại, Vận Động Tài Chánh, Kỹ Thuật, Sinh Hoạt…) và mời thêm các Trƣởng 
Ban để phụ trách công việc của các Ủy Ban Chuyên Môn này tùy theo nhu cầu. 

 

10.4. Phát Ngôn Viên của Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC sẽ do HĐĐD đề cử. 

 
10.5. HĐĐD có thể đề cử một thành viên của HĐĐD hay thuê mƣớn nhân sự bên ngoài đảm trách 

nhu cầu thƣờng trực của CĐNVQG-NC. 

 

Điều 11.  HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU (HĐDB) 
 

11.1. HĐĐB gồm đại diện các tổ chức đoàn thể đang sinh hoạt trong cộng đồng với nhiều thành 

phần khác nhau nhƣ: Quân Đội; Đoàn thể Văn Hóa; Đoàn thể Đấu tranh; Chính Đảng; Chuyên 

Gia; Thƣơng Gia; Truyền Thông; Thanh Niên Sinh Viên; Tổ Chức Tôn Giáo… tự nguyện gia nhập 
hoặc đƣợc mời. HĐĐB gồm 2 cơ cấu: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU và ỦY BAN THƢỜNG VỤ (UBTV/HĐĐB) 

 

11.2. Ủy Ban Thƣờng Vụ của HĐĐB gồm chín (9) thành viên do Đại Hội Đại Biểu bầu ra với nhiệm 

kỳ phục vụ là ba (3) năm. 
 

11.3. UBTV/HĐĐB đƣợc tổ chức và phân nhiệm nhƣ sau: 

 

 Một Chủ Tịch  
 Một Phó Chủ Tịch 

 Một Thƣ Ký 

 Sáu (6) Ủy Viên. 
 

11.4. Các chức vụ của UBTV-HĐĐB do nội bộ tự phân công phân nhiệm. 

 

11.5. Uỷ Ban Thƣờng Vụ/HĐĐB có nhiệm vụ phải mời gọi thêm các thành viên và triệu tập một 

Đại Hội Đại Biểu để bầu ra tân Ủy Ban Thƣờng Vụ/HĐĐB trong vòng hai tháng trƣớc khi chấm dứt 
nhiệm kỳ. 

 

 

Điều 12.  HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT (HĐGS) 
 

12.1 Hội Đồng Giám Sát gồm năm (5) thành viên đƣợc bầu theo hình thức ứng cử đơn danh qua 

cuộc phổ thông đầu phiếu cùng lúc với cuộc bầu cử của Hội Đồng Đại Diện. 
 

12.2 Nhiệm kỳ của HĐGS là 3 năm. 

 

12.3. Các chức vụ của Hội Đồng Giám Sát sẽ do nội bộ HĐGS phân định với sự phân nhiệm nhƣ 

sau: 
 Một Chủ Tịch 

 Một Phó Chủ Tịch 

 Một Thƣ Ký 

 Hai (2) Ủy Viên 
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CHƯƠNG V 
 

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN – HOẠT ĐỘNG 

 
 

Điều 13.  HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT (HĐGS) 

 

13.1. HĐGS có nhiệm vụ khuyến cáo và nhắc nhở HĐĐD với những hoạt động không thích hợp với 
vai trò của một Ban Đại Diện Cộng Đồng. 
 

13.2. HĐGS có nhiệm vụ giám sát và khuyến cáo HĐĐD về những hành vi của các thành viên của 

HĐĐD trái với nội quy nhƣ phạm pháp, thân cộng hoặc làm mất uy tín hay đi ngƣợc lại quyền lợi 
của cộng đồng.  
 

13.3. Nếu HĐĐD không có những biện pháp chế tài thích ứng với khuyến cáo của HĐGS, HĐGS và 
UBTV/HĐĐB sẽ triệu tập Đại Hội Cộng Đồng để giải quyết. 
 

 

Điều 14.  HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU (HĐĐB) 
 

14.1. HĐĐB qua ỦY BAN THƢỜNG VỤ có nhiệm vụ yểm trợ và hợp tác với HĐĐD trong việc điều 

hành và phát triển sinh hoạt cộng đồng. 
 

14.2. Tất cả các quyết định trong Buổi Họp Đại Hội Đại Biểu Cộng Đồng cần thông qua với đa số 

quá bán số thành viên hiện diện. 

 

 
Điều 15.  HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (HĐĐD) 

 

15.1.  NHIỆM VỤ 
 

15.1.1. Nhiệm vụ của HĐĐD là đƣa ra các chủ trƣơng, đƣờng lối, dự án công tác, chƣơng trình 

hoạt động, đề nghị ngân sách cho các hoạt động của CĐNVQG-NC.  
 

15.1.2.  HĐĐD có nhiệm vụ huy động nhân tài, vật lực để thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối, dự 

án công tác, điều hành các hoạt động của CĐNVQG-NC. 
 

15.1.3.  HĐĐD có nhiệm vụ tổ chức các buổi họp nội bộ thƣờng lệ để duyệt xét các dự án công 
tác, chƣơng trình hoạt động, quyết định thực hiện các sinh hoạt hay tổ chức họp công khai để 

tƣờng trình thành quả hoạt động, tham khảo ý kiến với đồng hƣơng. 
 

15.1.4.  HĐĐD có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động gây quỹ, tiếp nhận các khoản tặng dữ 
(donations) hay thu nhập, giữ sổ sách kế toán, quản trị tài sản, lập tờ khai thuế hàng năm theo 

luật lệ của chính quyền. 
 

15.1.5. HĐĐD có nhiệm vụ mời các nhân sự phụ trách các Ủy Ban. 

 

15.2. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN 

 
15.2.1. Chủ Tịch HĐĐD là Chủ Tịch Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia - Nam California có nhiệm vụ 

phối hợp, điều hành mọi hoạt động của HĐĐD/CĐNVQG-NC, và chịu trách nhiệm về hoạt động 

của CĐNVQG-NC. 
 

15.2.2. Chủ Tịch HĐĐD có nhiệm vụ triệu tập và chủ tọa các phiên họp thƣờng lệ của HĐĐD và 

đồng chủ tọa các buổi Họp Chung hay Khoáng Đại của các cơ chế hay Đại Hội Cộng Đồng của 

CĐNVQG-NC. 
 

15.2.3. Chủ Tịch HĐĐD có nhiệm vụ soạn thảo các bản tƣờng trình hoạt động hàng năm để báo 

cáo trƣớc Đại Hội Cộng Đồng. 
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15.2.4. Chủ Tịch HĐĐD có quyền quyết định các khoản chi không quá $1000.00 Mỹ Kim. Mọi chi 
tiêu trên $1000.00 Mỹ Kim phải có sự chấp thuận của toàn bộ HĐĐD trong buổi họp nội bộ 

thƣờng lệ. 
 

15.2.5. Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐD điều hành những ban chuyên môn đƣợc chỉ định và sẽ thay 
mặt Chủ Tịch HĐĐD khi vị này vắng mặt. 

  

15.2.6. Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐD điều hành những ban chuyên môn đƣợc chỉ định và sẽ thay 

mặt Chủ Tịch khi Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ vắng mặt. 
 

15.2.7. Phát Ngôn Viên của Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC có nhiệm vụ thay mặt Ban Đại Diện 

Cộng Đồng chính thức công bố và phổ biến những tin tức, sinh hoạt của Hội Đồng Đại Diện 

CĐNVQG-NC, trả lời các câu hỏi của giới truyền thông báo chí. 
 

15.2.8. Tổng Thƣ Ký HĐĐD phụ trách các công việc hành chánh, văn thƣ, mời họp, lập nghị trình 

các buổi họp và phụ giúp Chủ Tịch HĐĐD chuẩn bị các dự thảo tƣờng trình hoạt động hàng năm 

của CĐNVQG-NC. 
 

15.2.9. Thủ Quỹ HĐĐD có nhiệm vụ phối hợp với Ủy Viên Tài Chánh tiếp nhận và quản trị các tài 

khoản, trƣơng mục ngân hàng và có trách nhiệm giữ sổ sách kế toán về tiền bạc, động sản và bất 

động sản của CĐNVQG-NC. 
 

15.2.10. Ủy viên Tài Chánh có nhiệm vụ phụ giúp Chủ tịch trong việc vận động tài chánh cho 

Cộng Đồng. 

 
15.2.11. Ủy viên Kế Hoạch có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết lập và đệ nạp các kế hoạch hoạt động, 

đề án ngắn hạn hoặc dài hạn của Hội Đồng Đại Diện. 

 

15.2.12 Các Trƣởng Ủy Ban Chuyên Môn sẽ tham gia sinh hoạt của CĐNVQG-NC tùy theo sự ủy 

quyền và phân công phân nhiệm của HĐĐD. 
 

15.2.13. Vì lý do sức khỏe, gia đình, hay trở ngại công việc, các thành viên của HĐĐD có thể xin 

phép tạm ngƣng sinh hoạt tối đa là ba tháng. Sau ba tháng mà không thể trở lại sinh hoạt bình 
thƣờng đƣợc, thành viên có trở ngại nên xin từ nhiệm. 
 

15.2.14. Thành viên HĐĐD có trở ngại liên quan đến các vụ khiếu nại, kiện cáo có thể xin từ 

nhiệm hoặc HĐĐD có thể quyết định bãi nhiệm. 
 

15.3. NGUYÊN TẮC SINH HOẠT 

 

15.3.1. Các phiên họp thƣờng lệ của HĐĐD mang 2 hình thức: họp mở rộng và họp nội bộ. Họp 
mở rộng là buổi họp công khai trƣớc cộng đồng để HĐĐD tƣờng trình những hoạt động đã qua và 

sắp tới. Họp nội bộ là buổi họp của các cơ chế Cộng Đồng để bàn thảo công việc. HĐĐD có nhiệm 

vụ thông báo nghị trình cũng nhƣ biên bản về những buổi họp cho các cơ chế.  
 

15.3.2. Các phiên họp của HĐĐD chỉ có giá trị và đƣợc xúc tiến nếu hội đủ đa số quá bán túc số 

thành viên của HĐĐD. Nếu không đủ túc số, phiên họp sẽ đƣợc dời vào buổi họp kế tiếp. 

 

15.3.3. HĐĐD sẽ họp Khoáng Đại hàng năm với sự chứng kiến và tham gia của đồng hƣơng để 
tƣờng trình những kết quả làm việc và lắng nghe những ý kiến đóng góp của các hội đoàn, đoàn 

thể và đồng hƣơng. 

 

15.3.4. Tổng Thƣ Ký có nhiệm vụ soạn thảo nghị trình với sự góp ý của các thành viên HĐĐD và 
gởi Thông Báo Mời Họp ít nhất 48 giờ trƣớc các phiên họp nội bộ bằng văn thƣ, e-mail và điện 

thoại nếu cần.  
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15.3.5. Chủ Tịch hay hai (2) thành viên của HĐĐD có thể đề nghị triệu tập các Buổi Họp khẩn cấp 

hay bất thƣờng. Thông Báo Mời Họp có thể rút xuống tối thiểu là sáu (06) giờ.  

 
15.3.6. Nghị trình buổi họp có thể đƣợc thêm hoặc bớt trƣớc khi buổi họp bắt đầu với sự chấp 

thuận của quá bán thành viên hiện diện. 

 

15.3.7. Bất cứ thành viên nào có mâu thuẫn quyền lợi với bất cứ vấn đề gì đƣợc thảo luận trƣớc 
HĐĐD, thành viên đó sẽ không đƣợc bàn thảo và biểu quyết trong buổi họp. 

 

CHƯƠNG VI 
 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG - NGUYÊN TẮC QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 16.   SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 
 

16.1. Sinh hoạt thƣờng lệ của các cơ chế trong CĐNVQG-NC bao gồm việc điều hành văn phòng 

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, hội họp nội bộ hàng tuần, hàng tháng hay định kỳ để duy trì các 

hoạt động thƣờng lệ và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc thi hành các chủ trƣơng đƣờng 
lối, và thực hiện các chƣơng trình hoạt động của CĐNVQG-NC. 

 

16.2. Chủ tịch hay Chủ Tịch Ủy Ban của mỗi cơ chế, triệu tập và chủ tọa các phiên họp nội bộ 

riêng của từng cơ chế.   
 

16.3. Các phiên họp của từng cơ chế chỉ đƣợc xúc tiến nếu hội đủ đa số quá bán túc số thành viên 

tham dự. Nếu không hội đủ túc số, phiên họp sẽ đƣợc dời lại vào phiên họp kế tiếp. Tại phiên họp 

kế tiếp, bất cứ số thành viên tham dự là bao nhiêu, buổi họp vẫn có thể xúc tiến và có giá trị. 
 

16.4. Các thành viên phải nhận đƣợc Thông Báo Mời Họp ít nhất 48 giờ trƣớc các phiên họp nội bộ 

thƣờng lệ bằng văn thƣ, e-mail hay/và điện thoại nếu cần. 

 

16.5. Trong trƣờng hợp phải họp khẩn cấp hay bất thƣờng, Thông Báo Mời Họp bằng văn thƣ, 
điện thƣ hay điện thoại có thể rút xuống tối thiểu là trƣớc 6 giờ. 

 

Điều 17.   SINH HOẠT CHUNG GIỮA CÁC CƠ CHẾ 

 
17.1. Trụ sở của CĐNVQG-NC là nơi sinh hoạt chung chính thức của các cơ chế. 

 

17.2. Các buổi họp chung giữa các cơ chế có thể đƣợc tổ chức để bàn bạc, trao đổi những vấn đề 

cùng quan tâm hoặc để tìm hiểu trong chiều hƣớng hợp tác và hỗ trợ vì quyền lợi chung của cộng 
đồng.  

 

17.3. Mỗi sáu tháng, HĐĐD phải triệu tập buổi họp chung với các cơ chế HĐGS và UBTV/HĐĐB để 

tƣờng trình thành quả hoạt động và hoạch định kế hoạch trong sáu tháng kế tiếp. 

 
17.4. Hàng năm, HĐĐD phải tổ chức một buổi Họp Khoáng Đại chung bao gồm cả Hội Đồng Đại 

Diện, Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Giám Sát và đồng hƣơng để cùng tƣờng trình và kiểm điểm 

những hoạt động trong năm cũ, thảo luận và thông qua các đề án, chƣơng trình hoạt động cho 

năm mới.  
 

Điều 18.  CÁC ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG 

 

18.1. Đại Hội Đại Biểu do UBTV/HĐĐB triệu tập khi có nhu cầu giải quyết công việc của HĐĐB hay 
cộng đồng. 

 

18.2. Đại Hội Cộng Đồng Thƣờng Niên gồm cả tất cả các cơ chế, các tổ chức đoàn thể, hội đoàn, 

hiệp hội, đảng phái và đồng hƣơng trong cộng đồng đƣợc triệu tập bởi HĐĐD. Thƣ mời và thông 
báo về Đại Hội phải đƣợc gửi ra ít nhất hai tuần trƣớc ngày Đại Hội. 
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18.3. Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng gồm tất các cơ chế, và các Đoàn thể, Hội đoàn, Hiệp Hội, 

Chánh Đảng ,và đồng hƣơng để giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hƣởng lớn mà HĐĐD và 

HĐĐB hoặc Đại Hội Cộng Đồng Thƣờng Niên không thể giải quyết đƣợc. 
  

18.4. Chủ tịch HĐĐD có thể triệu tập Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng. Việc mời họp chỉ cần thực 

hiện qua thông báo bằng thƣ, điện thƣ, điện thoại, truyền thông ít nhất 48 tiếng trƣớc giờ họp. 

 
18.5. Trong trƣờng hợp Chủ Tịch HĐĐD không triệu tập Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng vì bất cứ 

lý do gì thì chủ tịch HĐGS hay chủ tịch UBTV/HĐĐB có trách nhiệm triệu tập, tổ chức và là chủ 

tọa tại Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng. 

 
Điều 19.  NGUYÊN TẮC LÀM QUYẾT ĐỊNH TRONG CÁC SINH HOẠT 

 

Trong mọi sinh hoạt hội họp, mọi quyết định chung của các cơ chế hay Đại Hội phải dựa trên 

nguyên tắc bầu phiếu dân chủ, đa số tƣơng đối của các tham dự viên hiện diện. Khi số phiếu bằng 
nhau, thì phiếu của Chủ tịch là phiếu quyết định. Mọi sự ủy quyền đều không đƣợc chấp nhận. 

 

 

CHƯƠNG VII 
 

NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG – KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ TÀI SẢN 

 
Điều 20.  NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG 

 

HĐĐD phải soạn thảo ngân sách và chƣơng trình hoạt động hàng năm cho CĐNVQG-NC để đƣa ra 

Đại Hội Cộng Đồng Thƣờng Niên biểu quyết, thông qua và thực hiện vào mỗi đầu tài khóa. Các cơ 
chế khác có nhiệm vụ tiếp tay, giúp đỡ để việc soạn thảo ngân sách và các chƣơng trình hoạt 

động này phù hợp với thực tế và khả thi. 

Điều 21. TÀI SẢN CỘNG ĐỒNG 

Tại sản của CĐNVQG-NC gồm có: hiện kim, hiện vật, trƣơng mục ngân hàng, động sản, bất động 

sản, tài sản tinh thần, hồ sơ tài liệu, sổ sách, mà CĐNVQG-NC có đƣợc qua sự thủ đắc hay tặng 
giữ.  

Các nguồn tài chánh phải công khai minh bạch, hợp pháp và không đi ngƣợc tôn chỉ và mục đích 

của bản nội quy này. 

Điều 22. NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ TẠI  SẢN CỘNG ĐỒNG 
 

22.1. HĐĐD có nhiệm vụ quản trị toàn bộ tài sản của CĐNVQG-NC, lập sổ sách kế toán, hồ sơ tài 

sản, hồ sơ chi thu, soạn thảo các bản tƣờng trình tài chánh, tài sản của Cộng Đồng tại Đại Hội 

Cộng Đồng Thƣờng Niên. 
 

22.2. Thành viên mãn nhiệm hoặc từ nhiệm, phải bàn giao tài sản cho ngƣời kế nhiệm trong thời 

gian sớm nhất, không quá một tuần với biên bản và các chứng từ liên hệ. 

 

22.3. Mọi việc mua bán, chuyển nhƣợng hoặc cầm thế bất động sản của Cộng Đồng phải do 
HĐĐD thực hiện.  

 

Điều 23.   QUẢN TRỊ TÀI CHÁNH VÀ THỦ TỤC CHI THU 

 
23.1. Mọi khoản tiền mặt hoặc chi phiếu thu ngân phải đƣợc ký thác vào Trƣơng Mục ngân hàng 

của CĐNVQG-NC và cập nhật hóa sổ sách trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận.   

 

23.2. Mọi khoản chi và thu phải có văn kiện chứng minh và ghi vào nhật ký chi thu để lƣu hồ sơ, 
và để đệ trình cơ quan thuế vụ của chính quyền hay HĐGS khi có nhu cầu hậu kiểm. 
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23.3. Mọi chi phiếu xuất ngân phải có phiếu nhu cầu (requisition) và biên nhận (receipt) và phải 

hội đủ hai trong ba chữ ký của Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch Nội Vụ và Thủ Quỹ của HĐĐD.  

 
23.4. Ngân quỹ của cộng đồng chỉ đƣợc chi tiêu vào các hoạt động của Cộng Đồng. Thành viên 

nào lạm dụng ngân quỹ của Cộng Đồng cho mục tiêu cá nhân, hay phí phạm ngân quỹ sẽ bị coi là 

vi phạm nội quy nghiêm trọng, sẽ bị chế tài theo các Điều Khoản trong Chƣơng VIII. Vi Phạm Nội 

Quy - Kỷ Luật – Biện Pháp. 
 

23.5. Thủ Quỹ chỉ đƣợc giữ tiền mặt không quá ba trăm ($300.00) Mỹ Kim, số tiền còn lại phải 

đƣợc ký thác vào trƣơng mục của Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC trong ngày làm việc gần nhất. 

23.6. HĐĐD có nhiệm vụ phải lập các tờ khai thuế và tài chánh cho chính quyền theo luật lệ hiện 

hành, các bản tƣờng trình tài chánh hàng tháng hay khi có nhu cầu. 

Điều 24. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN 
 

24.1. CĐNVQG-NC áp dụng kế toán công khai theo luật lệ hiện hành. Sổ sách kế toán của 

CĐNVQG-NC phải đƣợc kiểm toán hàng năm bởi một Kiểm Toán Viên chuyên nghiệp.  

 
24.2.  Tài khóa của CĐNVQG-NC bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm. 

 

 

CHƯƠNG VIII 
 

VI PHẠM NỘI QUY - KỶ LUẬT - BIỆN PHÁP 

 
Điều 25.   CÁC VI PHẠM THƯỜNG 

 

Đƣợc xem là vi phạm thƣờng các hành vi bất tuân kỷ luật sinh hoạt đối với bất kỳ thành viên nào 

của CĐNVQG-NC có một trong những hành vi sau đây: 
 

 Không thi hành các công tác đã đƣợc giao phó hay đã nhận lãnh mà không có lý do chính 

đáng. 

 Không tham dự những buổi họp sinh hoạt định kỳ ba lần liên tiếp mà không thông báo hay 

không có lý do chính đáng. 
 

Điều 26.  CÁC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG 
 

Đƣợc xem là vi phạm nghiêm trọng các hành vi bất tuân kỷ luật, trái đạo đức hoặc không tham 

gia sinh hoạt đối với bất cứ thành viên nào của CĐNVQG-NC có một trong những hành vi sau đây: 

 

 Cố ý vi phạm những điều khoản quy định trong Bản Nội Quy của CĐNVQG-NC. 

 Có những hành vi bất xứng, thiếu đạo đức, lừa đảo, gian dối, can án các tội về hình sự hay 
dân sự, gây bất ổn, trở ngại hay thiệt hại cho sinh hoạt, quyền lợi và uy tín của CĐNVQG-NC. 

 Có những hành vi hợp tác với Cộng Sản Việt Nam, thân cộng, đi ngƣợc lại chủ trƣơng đƣờng 

lối chính trị của nội quy, gây nguy hại đến uy tín của CĐNVQG-NC nhƣ loan tin thất thiệt gây 

hoang mang trong dƣ luận, chủ trƣơng Hòa Hợp Hòa Giải, Giao Lƣu Văn Hóa, tiếp tay cho 
cộng sản Việt Nam. 

 Phổ biến các tài liệu mật, quan trọng của CĐNVQG-NC. 

 Lạm dụng, gian lận ngân quỹ hay biển thủ tài sản của CĐNVQG-NC. 

 Về Việt Nam ngoài những lý do cần thiết nhƣ tang chế hay liên hệ gia đình. 
 

Điều 27.  THỂ THỨC KHIẾU TỐ 
 

Bất cứ đồng hƣơng hay thành viên nào của CĐNVQG-NC, khi phát hiện các thành viên trong 
CĐNVQG-NC có những vi phạm đã ghi trong các Điều 25 và 26, đều có quyền gửi đơn khiếu tố lên 

HĐGS để xem xét. Mọi đơn khiếu tố phải bằng văn thƣ với tên và địa chỉ của ngƣời khiếu tố cùng 

với các bằng cớ cụ thể. Thƣ nặc danh sẽ không đƣợc cứu xét. 
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Điều 28.  CƠ QUAN PHÂN XỬ 

 
28.1.  Mọi vi phạm bởi các thành viên, trừ vị chủ tịch HĐĐD, Chủ Tịch HĐGS, hay Chủ Tịch 

UBTV/HĐĐB sẽ do cơ chế liên hệ với thành viên vi phạm nội quy phân xử. 
 

28.2.  Chiếu Điều 13.3 và 18.5., Chủ Tịch HĐGS và Chủ Tịch UBTV/HĐĐB có thể triệu tập Đại Hội 

Cộng Đồng để có biện pháp thích ứng đối với thành viên của HĐĐD về những hành vi phạm pháp, 

thân cộng hoặc đi ngƣợc lại quyền lợi của cộng đồng nếu HĐĐD không có biện pháp chế tài cụ 

thể. 

28.3.  Các vi phạm nghiêm trọng mà nội bộ HĐĐD, nội bộ HĐGS hay nội bộ HĐĐB không thể giải 

quyết hay chính chủ tịch của các cơ chế vi phạm sẽ đƣợc phân xử bởi Hội Đồng Chế Tài (HĐCT) 

gồm năm (5)  thành viên đại diện của HĐĐD và HĐGS. Cơ chế không có thành viên vi phạm đề cử 
ba (3) thành viên trong đó có Chủ Tịch HĐĐD hay Chủ Tịch HĐGS nếu hai vị này không phải là 

ngƣời bị khiếu tố. 
 

28.4. Cơ chế nào có thành viên vi phạm sẽ cử ngƣời đại diện của cơ chế làm Thuyết trình viên tại  

HĐCT nếu cần, nhƣng Thuyết trình viên không đƣợc dự phần quyết định phân xử.  
 

28.5. Chủ tịch của Hội Đồng Chế Tài là Chủ tịch HĐĐD hay Chủ Tịch HĐGS khi cơ chế nào không 
có thành viên vi phạm, có trách nhiệm triệu tập cùng chủ tọa các phiên họp phân xử. 
 

28.6. Thƣ Ký của HĐGS hay Tổng Thƣ Ký của HĐĐD đảm trách nhiệm vụ thƣ ký các phiên họp 
phân xử của HĐCT. 
 

28.7. Việc phân xử cần phải đƣợc thực hiện trong thời gian sớm nhất trong vòng một tháng sau 

khi nhận đƣợc đơn khiếu tố.  
 

28.8. Mọi quyết định của HĐCT phải đƣợc sự chấp thuận của đa số 3/5 các thành viên hiện diện 

mới có giá trị. 

 
Điều 29. QUYỀN BIỆN MINH 

 

29.1. Các thành viên bị khiếu tố có quyền biện minh trong các phiên họp phân xử. 
 

29.2. Nếu thành viên bị khiếu tố khƣớc từ quyền biện minh, việc phân xử vẫn đƣợc tiến hành. 

 

Điều 30.  CÁC BIỆN PHÁP  

 
30.1. Tùy theo mức độ vi phạm, các cơ quan phân xử có thể áp dụng một hay nhiều biện pháp 

sau: 

 

a) Cảnh cáo hoặc khiển trách và yêu cầu sửa chữa các sai phạm 
b) Yêu cầu từ chức và rời khỏi cơ chế.  

c) Bãi nhiệm, bãi chức, loại trừ  khỏi cơ chế  

d) Truy tố trƣớc pháp luật 

 
30.2. Các quyết định chế tài sẽ có hiệu lực tức khắc và đƣợc phổ biến trên các phƣơng tiện truyền 

thông khi cần thiết. 
 

30.3. Chủ tịch HĐĐD là ngƣời có trách nhiệm thực hiện việc truy tố các vụ vi phạm nghiêm trọng. 
Trƣờng hợp chính chủ tịch HĐĐD vi phạm, thì chủ tịch HĐCT sẽ tiến hành thủ tục truy tố. 
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CHƯƠNG IX 
 

BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ 

 

Điều 31. BẦU CỬ CÁC CƠ CHẾ CỘNG ĐỒNG HĐĐD và HĐGS 

Tuy CĐNVQG-NC không phải là một tổ chức theo quy chế hội viên đóng niên liễm nhƣng chủ 

trƣơng tổ chức phổ thông đầu phiếu để chọn lực thành viên vào các cơ chế cộng đồng HĐĐD và 

HĐGS. Đây là một sinh hoạt có tính cách thực hành dân chủ theo khoản 3.4 về Tôn Chỉ trong bản 

Nội Quy này. 

Điều 32. NGÀY TỔ CHỨC BẦU CỬ 

Ngày bầu cử các cơ chế cộng đồng HĐĐD và HĐGS của CĐNVQG-NC phải đƣợc tổ chức và hoàn 

tất chậm nhất là HAI THÁNG trƣớc khi nhiệm kỳ đƣơng nhiệm chấm dứt trừ trƣờng hợp đặc biệt 

có sự chấp thuận của Đại Hội Cộng Đồng. 

Điều 33.  ĐỊA BÀN TỔ CHỨC BẦU CỬ 
 

Cuộc bầu cử các cơ chế cộng đồng cần phải đƣợc tổ chức ở nhiều địa phƣơng trong phạm vi hoạt 

động của CĐNVQG-NC quy định tại Điều 5, tại những nơi thuận tiện cho việc vận động và bầu cử 

theo quy định của Thể Lệ Bầu Cử. 
 

Điều 34.  PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ 

 

Cuộc bầu cử các cơ chế cộng đồng HĐĐD và HĐGS phải đƣợc thực hiện bằng phƣơng thức phổ 

thông đầu phiếu, trực tiếp hoặc khiếm diện. Cử tri phải ghi danh mới có quyền đi bầu và có thể 
ghi danh ngay khi đi bầu. 

 

Điều 35.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐI BẦU 

 
Thời gian và địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử sẽ do Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám 

Sát Bầu Cử phối hợp ấn định tùy theo sự thuận lợi.  

 

Điều 36.  CỬ TRI 

 
Mọi ngƣời Việt Nam hay gốc Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, cƣ ngụ trong địa bàn sinh hoạt của 

CĐNVQG-NC, chấp nhận Bản Nội Quy này, có bằng lái xe hoặc thẻ căn cƣớc, có ghi danh bầu cử 

thì có quyền đi bầu. 

 
Điều 37.  ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ 

 

37.1. Mọi ngƣời Việt Nam hay gốc Việt Nam đủ 21 tuổi tính đến ngày nộp đơn ứng cử, không can 

án, cƣ ngụ ít nhất là một năm trong địa bàn hoạt động của CĐNVQG-NC, có lập trƣờng quốc gia, 
chấp nhận Bản Nội Quy này, đều có quyền ứng cử vào HĐĐD hay HĐGS. Riêng ƢCV Thụ Ủy Liên 

Danh phải đủ 30 tuổi trở lên tính đến ngày nộp đơn ứng cử. 

  
 

37.2. Liên danh ứng cử HĐĐD phải đƣợc ít nhất ba (3) tổ chức hay hội đoàn có lập trƣờng quốc 

gia và đang sinh hoạt trong cộng đồng giới thiệu. Mỗi đoàn thể chỉ đƣợc đề cử một liên danh ứng 

cử. 

 
37.3 . Ứng cử viên HĐGS phải đƣợc ít nhất một (1) tổ chức hay hội đoàn có lập trƣờng quốc gia 

và đang sinh hoạt trong cộng đồng giới thiệu. Mỗi đoàn thể chỉ đƣợc đề cử một ứng cử viên. 

 

37.4. Ứng Cử Viên Thụ Uỷ Liên Danh chỉ đƣợc tái ứng cử 1 lần. 
 

37.5. Thành viên của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử không đƣợc quyền ứng 

cử. 
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Điều 38. TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ GIÁM SÁT BẦU CỬ 

 

38.1. Việc tổ chức bầu cử và giám sát bầu cử sẽ do Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát 
Bầu Cử phụ trách theo Thể Lệ Bầu Cử của CĐNVQG-NC. Hai Ủy ban này sẽ đƣợc thành lập bởi Đại 

Hội Cộng Đồng do HĐĐD, HĐGS và UBTV/HĐĐB triệu tập sáu (6) tháng trƣớc khi Ban Đại Diện 

Cộng Đồng (HĐĐD và HĐGS) chấm dứt nhiệm kỳ. Thời hạn này có thể không đƣợc áp dụng trong 

những hoàn cảnh đặc biệt hoặc khẩn cấp do Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng quyết định. 
  

38.2. Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử hoạt động hoàn toàn độc lập đối với 

HĐĐD, HĐGS và UBTV/HĐĐB. Thể Lệ Bầu Cử sẽ do Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử soạn thảo và phải 

đƣợc Đại Hội Cộng Đồng thông qua. 
 

38.3. Trong trƣờng hợp số liên danh ứng cử HĐĐD không đủ tối thiểu 2 liên danh hay số ứng cử 

viên đơn danh cho HĐGS không đủ túc số, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử 
phải gia hạn thêm thời hạn nhận đơn. 
 

38.4. Trƣờng hợp bất thƣờng mà Nội Quy không dự liệu và không giải quyết đƣợc những bế tắc, 

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử có thể yêu cầu HĐĐD, hay HĐGS và 
UBTV/HĐĐB triệu tập Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng để giải quyết. 
 

38.5. Mọi sự khiếu nại về các ứng cử viên của liên danh hay đơn danh, về cuộc bầu cử phải đƣợc 
minh danh bằng văn thƣ, với đầy đủ tên tuổi và bằng chứng của ngƣời khiếu nại sẽ đƣợc cứu xét 

thỏa đáng trong thời gian hạn định bởi Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử. 

 

Điều 39.  CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BÀN GIAO NHIỆM VỤ 

 
39.1. Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử phải tổ chức cuộc bầu cử một cách khách quan, không thiên vị làm 

lợi riêng cho một ứng cử viên hay đoàn thể nào dƣới sự giám sát của Ủy ban Giám sát Bầu Cử. 
 

39.2. Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử phải tổ chức cuộc kiểm phiếu ngay hay càng sớm càng tốt sau khi 

đóng cửa các thùng phiếu dƣới sự giám sát của Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử. 
 

39.3. Sau khi kết quả cuộc bầu cử đã đƣợc Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử thông qua chấp thuận, Ủy 
Ban Tổ Chức Bầu Cử  phải công bố kết quả trong vòng 24 giờ và chứng nhận kết quả chính thức 

sau đó. 
 

39.4. Nhiệm vụ của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử sẽ chấm dứt sau khi 
mọi khiếu nại đã  đƣợc giải quyết và tân Hội Đồng Đại Diện chính thức đƣợc thành lập và ra mắt 

đồng hƣơng.  

 

 
CHƯƠNG X 

 

GIẢI TÁN VÀ THANH LÝ 

 

Điều 40.  GIẢI TÁN 

 
40.1.  Tổ chức Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California hoạt động vô thời hạn, nhƣng vì 

bất cứ lý do gì CĐNVQG-NC không thể tiếp tục hoạt động đƣợc, việc giải tán phải do Đại Hội Cộng 

Đồng Bất Thƣờng quyết định theo thủ tục quy định trong Bản Nội Quy này. 
 

40.2. Quyết định giải tán chỉ có hiệu lực với 2/3 tổng số phiếu thuận của những thành viên hiện 

diện trong Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng. 
 

40.3.  Chủ tịch đoàn Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng phải công bố Quyết Định Giải Tán CĐNVQG-
NC và thông báo chính thức trên các cơ quan truyền thông báo chí. 

 

40.4. Các cơ chế HĐĐD, HĐĐB có nhiệm vụ thi hành quyết định giải tán CĐNVQG-NC. 
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Điều 41. THANH LÝ 

 

41.1. Đại Hội Cộng Đồng Bất Thƣờng quyết định giải tán CĐNVQG-NC có nhiệm vụ phải bầu ra 
một Ủy Ban Thanh Lý để thực thi quyết định Giải Tán CĐNVQG-NC. 
 

41.2. Ủy Ban Thanh Lý phải gồm có ít nhất năm (5) thành viên trong đó có Chủ tịch hay Phó chủ 
tịch đƣợc ủy nhiệm của HĐĐD, HĐGS, và một Kiểm Toán Viên độc lập. Hai thành viên còn lại sẽ 

đƣợc đề cử từ mỗi cơ chế. 
 

41.3. Ủy Ban Thanh Lý có nhiệm vụ kiểm kê toàn bộ tài sản và nợ nần của CĐNVQG-NC, tận thu 
các khoản sẽ thu hay tài khoản còn tồn đọng, thanh toán các khoản nợ theo đúng luật lệ hiện 

hành. 
 

41.4. Tài sản của CĐNVQG-NC còn lại sau khi thanh lý sẽ đƣợc trao tặng cho các cơ quan bất vụ 
lợi do Ủy Ban Thanh Lý quyết định. 

 

 

CHƯƠNG XI 
 

TU CHÍNH 
 

Điều 42.  TU CHÍNH NỘI QUY 

 

42.1. Các Điều 1,2,3,4 của CHƢƠNG I và Điều 43 của CHƢƠNG XII không thể đƣợc tu chính. 
 

42.2. Các Điều khoản khác trong Bản Nội Quy này có thể đƣợc tu chính khi cần thiết và có nhu 

cầu của HĐĐD hay HĐGS và phải đƣợc phê chuẩn thông qua tại ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG. 

 
 

CHƯƠNG XII 
 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG – HIỆU LỰC 

 

Ðiều 43. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

 
Những quyết định sau này của HĐĐD để bổ túc cho những điều khoản về sinh hoạt và giúp cho 

HĐĐD hoạt động hữu hiệu hơn có thể đƣợc coi là một phần của Bản Nội Quy này và sẽ đƣợc chính 

thức tu chính vào Bản Nội Quy khi cần thiết. 

 
Ðiều 44. HIỆU LỰC CỦA BẢN NỘI QUY. 

 

Bản Tu Chính Nội Quy này có Mƣời Hai Chƣơng, 44 Điều, đã đƣợc Đại Hội Hội Đồng Cộng Đồng 

Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California biểu quyết thông qua ngày 3  tháng 12, năm 2011, tại Littlle 
Saigon, Hạt Orange, Nam California, đƣợc tu chính trong Đại Hội Cộng Đồng, tại Little Sàigòn, Hạt 

Orange, Nam California  ngày 17 tháng 12, năm 2011, và có hiệu lực ngay tức khắc. 

 

Little Saigon, ngày 17 tháng 12, năm 2011 
Chủ Tịch Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California 

 

 
 

LS. Nguyễn Xuân Nghĩa 

 

 


