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Tu Chính Nội Quy số IV 

 Tham chiếu Giấy phép số 726466 ngày 26 tháng 10 năm 1984 của Tiểu Bang Texas, A Non-Profit 

Organization 501©3 

 Tu chính nội quy lần thứ I: ngày 7 tháng 6 năm 1987 

 Tu chính nội quy lần II: ngày 1 tháng 9 năm 1995 

 Tu chính nội quy lần thứ III: ngày 22 tháng 2 năm 2016 

 

Điều I: 

Căn cứ tổng quát vào Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và tham chiếu trực tiếp bản tu 

chính Nội Quy lần thứ III, ngày 22 tháng 2 năm 2016. Bản Tu Chính Nội Quy này đã được soạn thảo nhằm hủy 

bỏ hay thay thế những điều khoản thuộc các chương mục không thích hợp: 

Chương V: Hội Đồng Quản Trị 

Điều I: Bầu cử 

Khoản I (Tu chính): Ủy Ban Vận Động và Tổ chức Bầu cử (UBVĐ & TCBC) 

Chiếu theo quyết định của Đại Hội Thường Niên theo Điều IV Chương IV, Hội Đồng Quản Trị cần 

sự mời gọi các nhân sĩ có uy tín và quan tâm đến tổ chức cộng đồng tại địa phương tham gia vào 

UBVĐ & TCBC. Từ đó, sẽ phối hợp với HĐQT tạo thêm sự tin tưởng của ứng cử viên ghi danh và 

đồng hương tham gia đi bỏ phiếu để cuộc bầu cử đúng theo tinh thần nội quy. 

Khoản III: Thể thức Bầu cử 

Tiết III (Mới): Trong trường hợp ứng cử viên đã đắc cử nhưng muốn hủy bỏ tư cách đắc cử của 

mình, cần tuân thủ theo đúng Điều V Chương V Khoản III. 

Khoản IV (Mới): Mọi thông báo hoặc thư từ của UBVĐ & TCBC sử dụng danh xưng hoặc logo của 

Cộng Đồng đòi hỏi có sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị. 

Khoản V (Mới): Trong trường hợp không đủ 7 ứng cử viên, cuộc bầu cử sẽ dời lại 6 tháng để UBVĐ 

& TCBC có thời gian vận động thêm ứng cử viên. 

Khoản VI (Mới): Khoảng cách vận động trong ngày bầu phiếu ứng cử viên phải cách xa thùng phiếu 

100 ft. 

Khoản VII (Mới): Ứng cử viên là người duy nhất chịu trách nhiệm và ký tên qua các phương tiện 

vận động tranh cử. 



Khoản VIII (Mới): Chủ tịch HĐQT đương nhiệm sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên cho HĐQT mới trong 

vòng một tháng sau ngày có kết quả bầu cử. 

 

Điều II: Thành Phần 

Khoản I (Tu chính): Tư cách 

Ứng cử viên phải hội đủ những điều kiện sau đây: 

Tiết I: Người Việt có quốc tịch Hoa Kỳ hay là Thường trú nhân, và cư ngụ tại Dallas hay các 

vùng phụ cận với thời gian tối thiểu một năm. 

Tiết II (Tu Chính): Tuổi trên 25 và có thời gian tham gia các công tác thiện nguyện. 

Tiết III: Xác định tinh thần Quốc gia, không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản 

Tiết IV: Không có tiền án hình sự. 

Tiết V (Mới): Được sự giới thiệu của hai đồng hương người Việt Quốc gia sinh hoạt thường 

xuyên trong Cộng Đồng địa phương. 

Tiết VI (Mới): Quản trị viên đã từ nhiệm hơn một lần sẽ không được ứng cử. 

 

Điều IV: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Khoản IV (Mới): Quản trị viên đã từ nhiệm hay bị truất phế ở các nhiệm kỳ trước sẽ không được ứng 

cử hoặc đề cử. 

 

Điều VIII (Mới) Trách nhiệm và Quyền hạn 

 

Chủ Tịch (Ngoài những khoản đã nêu trong Chương V Điều IV) 

 Điều hành tổng quát các sinh hoạt của Cộng Đồng. 

 Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Hội Đồng Quản Trị. 

 Chủ tọa Đại hội thường niên hay các cuộc họp bất thường của Cộng Đồng. 

 Ký kết các hợp đồng, khế ước, văn kiện và các chi phiếu liên quan đến vấn đề tài chánh của 

Cộng Đồng. 

 

Phó Chủ Tịch Nội Vụ 

 Chủ tọa phiên họp của Hội Đồng Quản Trị khi Chủ tịch vắng mặt. 

 Phối hợp và điều động các ban trong việc thực hiện những kế hoạch và công tác do Cộng 

Đồng đề xướng. 

 Đảm nhận vai trò hàn gắn những mâu thuẫn nội bộ. 

 Quản lý cơ sở vật chất của Cộng Đồng. 

 



Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

 Phụ tá Chủ tịch về mặt đối ngoại. 

 Thay mặt Chủ tịch trong việc giao dịch với các Hội đoàn địa phương. 

 Tham gia các sinh hoạt dòng chính hầu giới thiệu sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt với mục 

đích dành được sự ủng hộ của chính quyền các cấp. 

 

Tổng Thư Ký 

 Phụ trách và điều hành toàn bộ công việc hành chánh. 

 Ghi chép và lưu giữ biên bản các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị. 

 Bảo quản tài liệu của những nhiệm kỳ trước. 

 Soạn văn thư và thông báo. 

Thủ Quỹ (Ngoài những khoản đã nêu trong Chương IX Điều III) 

 Trách nhiệm việc khai thuế hằng năm của Cộng đồng. 

Ban Kế hoạch: 

 Lên kế hoạch và nắm vững lịch trình sinh hoạt trong sáu tháng và một năm. 

 Kết hợp chặt chẽ với các ban để hoạch định những công tác sắp thực hiện. 

 Ưu tiên công tác gây quỹ để yểm trợ Trung Tâm Sinh Hoạt. 

Ban Văn hóa và Văn Nghệ: 

 Trách nhiệm trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc. 

 Thành lập ban văn nghệ của Cộng Đồng để phục vụ đồng hương. 

Ban Tương tế và Xã hội: 

 Giúp đỡ và động viên quản trị viên trong hoàn cảnh khó khăn. 

 Lập quỹ xã hội để tương trợ đồng hương trong cơn hoạn nạn. 

Ban Thanh niên và Thể thao: 

 Yểm trợ và khuyến khích các khóa học võ thuật ngắn và dài hạn. 

 Tạo cơ hội cho thanh thiếu niên tham gia các môn thể thao và cố gắng tổ chức cắm trại tối 

thiểu một năm một lần. 

Ban Thông tin và Báo chí: 

 Cố gắng có được Đặc san hằng năm. 

 Sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại để đến gần với đồng hương. 

 

 

Điều II: Bản tu chính này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

 


