
 
 
 
 
 
 
 

NỘI QUY CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA 
TAMPA BAY 

 
CHƯƠNG 1: DANH XƯNG, TÔN CHỈ, QUY CHẾ, BIỂU TƯỢNG, LÁ CỜ,  

TRỤ SỞ 
 
ĐIỀU 1: Danh Xưng. 

Danh xưng của Cộng Đồng là: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa 
Bay (CĐNVQG TPB hoặc Cộng Đồng, hiệp hội trách nhiệm giới hạn Danh xưng 
tiếng Anh là Vietnamese Community of Tampa Bay, Inc. 
 
ĐIỀU 2: Tôn Chỉ. 

Cộng Đồng được thành lập với những mục tiêu sau đây: 
1. Để kết hợp tất cả mọi người gốc Việt Nam và những người ủng hộ tôn 

chỉ của Cộng Đồng. 
2. Để bảo vệ quyền lợi Cộng Đồng Việt Nam. 
3. Để duy trì & phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam tại hải ngoại. 
4. Để tạo các sinh hoạt xã hội, văn hóa, giáo dục và huấn nghệ cho cộng 

đồng tại vùng Tampa Bay. 
5. Để hậu thuẩn các nỗ lực thiết lập dân chủ & nhân quyền tại Việt Nam. 

CĐNVQG TPB trên nguyên tắc CHỐNG Cộng Sản dưới mọi hình thức, 
nhưng không phải là một tổ chức chính trị. 

 
ĐIỀU 3: Quy Chế Pháp Lý 

CĐNVQG TPB là một tổ chức bất vụ lơi với trách nhiệm hữu hạn quy định 
bởi luật pháp của tiểu bang Florida. Hoạt động của Cộng Đồng sẽ có những mục 
đích giáo dục, xã hội và từ thiện như quy định bởi điều khoản 501 (c) (3) của bộ 
luật Thuế Vụ Liên Bang. Danh từ Hội và Cộng Đồng coi như đồng nghĩa trong bản 
Nội Quy này. 
 

Đa số các hoạt động của CĐ sẽ không có tính cách chi phối lập pháp và 
Cộng Đồng sẽ không tham dự vào các chiến dịch vận đồng chính trị. 
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ĐIỀU 4- Biểu Tượng: 

Biểu tượng của CĐNVQG TPB như sau: 
 

 
 
ĐIỀU 5: Lá cờ. 

Lá cờ được dùng của Cộng Đồng sẽ là Lá cờ Mỹ và Lá Cờ Tự Do & Di Sản 
(Nền Vàng 3 sọc ngang màu đỏ) đã được Thống Đống Tiểu Bang Florida Jeb Bush 
ký nhận là biểu tượng chính thức của các Cộng Đồng Mỹ Gốc Việt toàn Tiểu Bang 
Florida vào ngày 28 tháng 10 2004. Xin xem nghị quyết đính kèm (Exhibit 1). 

 
 
 

 
 
 
 
ĐIỀU 6: Trụ Sở  

Trụ Sở của Cộng Đồng được đặt tại vùng Tampa Bay. Cộng Đồng sẽ đặt văn 
phòng đăng ký theo như luật định của Tiểu Bang Florida. Trụ sở có thể duy chuyển 
tùy theo nhu cầu, nhưng sự thay đổi địa chỉ phải được ghi vào biên bản. 
 

CHƯƠNG II : GIỚI HẠN ĐỊA DƯ 
 

Theo tinh thần bản Nội Quy này, danh từ CĐ “Tampa Bay“ bao gồm các 
quận hạt Hernando, Hillsborough, Pasco, Pinellas và Sarasota  
 

CHƯƠNG III : HỘI VIÊN & NIÊN LIỄM 
 

Hội viên Cộng Đồng mở rộng cho tất mọi người gốc Việt hoặc thân nhân của 
hội viên gốc Việt muốn gia nhập hội đủ điều kiện như sau: 

 Tuổi từ 18 trở lên 
 Cư ngụ trong vùng Tampa Bay và chấp nhận tuân theo Tôn Chỉ của Cộng 

Đồng  
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 Đóng niên liễm hằng năm  $1.00 
 
Hội viên mẫu mực là hội viên chấp hành nội quy của Hội và có đóng tiền niên 

liễm hàng năm. 
 

Bất cứ tổ chức nào phục vụ Cộng Đồng Viêt Nam Tampa Bay và chấp nhận 
tuân theo tôn chỉ của Cộng Đồng đều có thể trở thành Hội Viên của Cộng Đồng. 
Ban Chấp Hành có quyền khước từ  đơn xin gia nhập Cộng Đồng  hoặc trục xuất ra 
khỏi hội những hội viên nào có hành vi phạm pháp. 
 

CHƯƠNG IV : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN CHẤP HÀNH 
 
ĐIỀU 1: Ban Chấp Hành 

 
Cơ cấu điều hành Cộng Đồng là Hội Đồng quản trị, mà tất cả đều là hội viên 

mầu mực, ít nhất gồm có Chủ Tịch được bầu ra và các thành viên được vị Chủ 
Tịch đề cử: Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ. Trong bản Nội Quỵ này, 
danh từ “Hội Đồng Quản Trị” sẽ được gọi bằng Ban Chấp Hành ( BCH ) hoăc Ban 
Điều Hành. 

  
Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là hai năm. Chủ Tịch có thể tái ứng cử một 

nhiệm kỳ thứ hai. 
 

Các Ủy Viên khác trong BCH có thể được tái đề cử 2 năm và thêm nữa  sau 
đó,  không giới hạn về nhiệm kỳ. Nhiệm Vụ của các Ủy Viên BCH như sau: 
 

A- Chủ Tịch có nhiệm vụ: 
 Điều hành tổng quát các chương trình hoạt động của Cộng Đồng  
 Đại diện Cộng Đồng  trong các sinh hoạt 
 Là phát ngôn chính thức của  Cộng Đồng 
 Triệu tập và chủ tọa các buổi họp của BCH và Hội Viên  
 Đại diện ký và phê chuẩn cho Cộng Đồng những văn kiện, khế ước 

và giao kèo với sự thỏa thuận của tất cả những Ủy viên khác trong 
BCH 

 Phê chuẩn các khoản chi thu và cùng với Thủ Quỹ ký những chi 
phiếu xuất ngân 

 Báo cáo hoạt động hàng năm của Cộng Đồng trước dại hội hàng 
năm 
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B-  Phó Chủ Tịch có nhiệm vụ : 
 Phụ tá và điều hành các công tác do Chủ Tịch giao phó 
 Thay thế chủ Tịch khi vị này vắng mặt  

 
C-  Tổng Thư Ký  có nhiệm vụ : 

 Thiết lập biên bản các bổi họp của BCH  và Cộng Đồng  
 Lưu trữ các văn kiện pháp lý và hồ sơ không có tính cách tài chánh, 

gồm có Bản văn kiện thành lập Hội ( Articles of Incorporation) , 
nội quy và một danh sách tên và địa chỉ các Hội Viên  

 Phổ biến, thâu nhận và lưu trữ các thông báo, thư tín và thông báo 
các buổi họp  

 
Chủ Tịch có thể đề cử một Ủy viên khác trong BCH đảm nhiệm một phần hay 

tất cả những công việc của Tổng Thư Ký khi vị này vắng măt. 
 

A-  Thủ Quỹ:  có nhiệm vụ : 
 Quản lý tài sản của Hội 
 Tiếp nhận và giữ sổ sách chính xác các tặng vật, hiện kim và nhân 

phiếu trả cho Hội 
 Ký thác nhanh chóng hiện kim vào trương mục của Hội 
 Ký chi phiếu và xuất ngân theo chỉ thị của BCH 
 Ghi sổ và báo cáo các khoản thu nhập về lệ phí, lợi tức hoặc tài 

sản của Hội 
 Báo cáo Tình Hình Tài Chánh hằng năm trước Đại Hội  

 
ĐIỀU 2:  Thay thế Ủy Viên Ban Chấp Hành 
 

Trong trường hợp Chủ Tịch BCH từ chức; hoặc bị bất tín nhiệm; hoặc không 
thể đảm nhiệm chức vụ, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch sẽ lên thay thế cho đến khi mãn 
nhiệm kỳ của BCH. Trong trường hợp một ủy vỉén BCH từ chức hay không thể 
đảm nhận chức vụ vì bất cứ lý do gì. Chủ Tich BCH sẽ tỉm người bổ nhỉệm thay 
thế. Chủ Tịch BCH có thể bị cắt chức bởỉ 2/3 (hai phần ba) tổng số hội viên. Cảc 
ủy viên khác của BCH có thể bị bãi chức bởi quyết đinh “chung" của toàn thể các 
ủy viên còn lại trong BCH. Mọi sự thay đổi nhân sự trong BCH phải được thông 
báo cho Ban cố Vấn và các Hội Viên. Ủy viên BCH có thể từ nhíệm bất cứ lúc nào 
mỉễn là thông báo bằng văn thư cho Chủ Tịch hoặc Tống Thư Ký bỉết. 
 
ĐIỀU 3: Túc số 
 



Nội Quy CĐNVQG Tampa Bay - Page 5 of 5 
 

Các buổi họp của BCH phải có sự hỉện diện của đa số quả bán các ũy viên. 
Bìeu quyẻt của đa số quả bán cảo ủy viện hiện diện được coi như là biẻu quyết của 
BCH. Nêu không có đa số quá bản thì phiêu của Chủ Tich sẽ quyêt đinh. 
 
ĐIỂU 4: Họp của BCH 
 

BCH họp định kỳ 3 tháng một lần. Các buổi họp đặc bìệt sẽ do Chủ Tịch 
BCH triệu tập. Cảc buổi họp sẽ được thông báo ít nhất là một tuần lễ trước khi 
họp; bằng kiến diện hoặc bằng điện thoại hay thư tín. Ủy viên BCH có thể tham dự 
buổi họp qua điện thoại hoặc bằng những phương tiện thông tìn khác miễn là tất cà 
ủy viên tham dự có thể nghe tiếng của mọi người họp. Tham dự họp như vậy được 
coi như hiện diện tại phiên họp. 

 
Tầt cả các thành viên của Ban Cố Vấn. các Ùy Ban và các hội viên của CĐ 

đều có thể tham dự các buổi họp của BCH. Ban Chấp Hành có thể cho các vị này 
đóng góp vảo sự biểu quyết trong một số vấn đề. Sự biểu quyết như vậy của đa số 
quả bán của các quý vị hiện diện sẽ được coi như là sự biểu quyết của toàn thể 
BCH. 

 
ĐIỄU 5: Các nhiệm vụ quản trị khác của BCH.  
 

BCH có nhiệm vụ thưc thi các chính sách đã được biểu quyết bởì toàn thể 
hội viên. Ngoài ra BCH sẽ hoạch đinh và thực thi các chinh sách cùng đặt ra những 
đỉều lệ cần thiết cho việc điều hành CĐ. Tất cả các chính sách và điều lệ này không 
được mâu thuẫn với Nội Quy. 
 
ĐIỀU 6: Các Ủỵ Ban . 

 
BCH có thể thiét lập những ủy ban để dễ dàng hóa việc điều hành hoạt động 

cùa CĐ. Mỗi ủy ban nảy sẽ được giao trảch nhiệm săp xếp những phần hành và đặt 
ra thủ tục hoạt động riêng biệt cho ủy ban của mình, miễn là đi theo đường lối 
hoạch định cùa BCH.  
 

CHƯƠNG V: BAN CỐ VẤN 
 

Ban Cô vấn ít nhất gồm 3 thành viên có kinh nghiệm kỹ thuật. kiến thức 
hoặc có uy tín trong Cộng Đồng. Thành viên của Ban Cố vấn không thể kiêm 
nhiệm chức vụ ủy viên BCH. Ngoại trừ quy đinh tại cảc điều khoản khác của Bản 
Nội Quy. Thành viên Ban Cố Vấn không có quyền biều quyết trong các quyết đinh 
của BCH. 
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Tuy nhiên 2/3 tồng số thành viên của cả hai BCH và Ban Cố Vấn có quyền 

triệu tập một đại hội bất thường. Mục đich của đại hội bất thường này có thể nhằm 
giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. chẳng hạn như: để biểu quyết việc bất tín nhiệm 
vị Chủ Tịch, để thiết lập Ủy ban giám sát hay điều tra hoặc để tu chỉnh bản Nội 
quy, v.v…. 
 

CHƯƠNG VII: ĐẠI HỘI CÁC HỘI VIÊN 
 

Hằng năm. vị Chủ Tich BCH sẽ triệu tập một đại hội thường niên. Ngoài ra, 
Chủ Tich BCH hoặc 2/3 tổng số thành viên của cả hai BCH và Ban Cố Vấn có thể 
triệu tập đại hội bất thường. Túc số cho các đại hội (thường niên hay bất thường) là 
phải có sự hiện diện của ít nhất 15 hội viên trở lên. Bỉểu quyết của quả bán đa số 
các hội viên hiện diện được coi như là quyết định của toàn thể hội viên. 

 
15 ngảy trước ngày đại hội thường niên, BCH sẽ thông báo bằng thư cho 

toàn thể hội Viên Về ngày, giờ Và địa điềm của buồi họp.  
 

CHƯƠNG VII: THỦ TỤC BẦU CỬ 
 
Điều 1: Ủy Ban Bầu Cử 
 

Chủ Tịch với tư cảch đại diện BCH được bầu trong vòng 1 hay 2 thảng trưởc 
ngày mản nhiệm kỳ của đương kim Chủ Tich. Ít nhất 90 ngày trước ngày bầu cử. 
Ban Cố Vấn sẽ đề cử một Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) gồm tối thiểu là 3 vị. các Ủy 
viên UBBC không được là ủy viên của BCH và không được quyền ứng cử. 

 
UBBC sẽ thông bảo cho toàn thế hội viên và đồng hương trong Cộng Đồng 

Nam Florida về việc bầu cử để xúc tiến việc đề cử các ứng cử viên. UBBC sẽ 
quyết định về ngày và nơi cho việc bầu cử. Ít nhất 30 ngày trưởc ngày bầu cử 
UBBC sẽ đệ trình lên Ban Cố Vấn một danh sách các ứng cử viên và niêm yết 
danh sách này cho toàn thể đồng hương trong Cộng Đồng Tampa Bay được biết.  
 
Điểu 2: Điều kiện cho ứng cử viên  
 

Ứng cử viên phải là người công dân Mỹ  gốc Việt  trên 18 tuổi, cư ngụ tại 
vùng Tampa Bay ít nhất 1 năm  chưa bao giờ bị án đại hình sự  hoặc tiển hình sự 
trong 10 năm qua  chấp nhận tuân theo Nội Quy của CĐMVQG Tampa Bay . Ựng 
cử viên phải là  hội viên hay cam kết sẻ là hội viên sau khi đắc cữ. 
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Điểu 3: Điều kiện cho cử tri 
Cử tri là bất cứ  người công dân gốc Việt Nam nào  đang cư ngụ tại vùng 

Tampa Bay, từ 18 tuổi trở lên và chấp nhận tỏn chi của CĐNCQG Tampa Bay. 
 

 
Điểu 4: Thể thức bầu cử. 
 

Bầu cử theo phương thức phiếu kín. Ủy quyền bỏ phiếu không được chấp 
nhận. UBBC sẽ kỉểm phiếu. thị thực và tuyên bố kết quả. Ưng cử viên nào có 
nhiều phiếu nhất sẽ thắng cử. Trongtrường hợp cùng số phiếu. ứng cử viên nào cao 
tuổi hơn sẽ được đắc cử. Nếu chỉ có một ứng cử viên, UBBC sẽ đề nghị ứng viên 
là đẳc cử với sự biểu quyết của đa số quá bán cùa các hội viên hiện diện. 
 

CHƯƠNG VIII: TU CHÍNH VÀ DIỄN GIẢI NỘI QUY 
 
Điều 1: Tu Chính  
 

Nội quy có thể tu chinh vớỉsự biểu quyết của 2/3 tống số hội viên. Tu chinh 
có thể được đề nghị bởi BCH, hoặc bời đa số quá bán của Ban Cố Vấn hay đa số 
quả bán cùa toàn thể hội viên. 
 
Điều 2: Diễn Giải. 

 
Bản anh ngữ cùa Bản Nội Quy này được xem như là tiêu chuẩn để dẫn giải 

Bản Nộỉ Quy. Nếu vì bất cứ lý do gì. một vài điều khoản của Bản Nội Quy trở nên 
vô hiệu lực hoặc không thi hành được, các điều khoản khác còn lại của văn kiện 
này vẫn có giá trị và hiệu lực. 
 

CHƯƠNG IX: GIẢI TÁN HỘI 
 

Trong trường hợp Hội phải giải tản. BCH, với sự đồng thuận của tất cả hội 
viên, sẽ quyết định phân phối các tích sản của Hội (còn lại sau khi trang trải cảc chi 
phí và tiêu sản) cho một; hay một vải cơ quan từ thiện hoặc bất vụ lợi. 
 
Phê chuẩn bởi BCH ngày 9 tháng 6 năm  2017  
Tu Chính bởi BCH  ngày 19 tháng 11 năm 2017  
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Chủ Tịch:  ThanhMy Nguyen  _________________ 
 
 
 Phó Chủ Tịch:  Tín Huỳnh   _________________  
 
 
Tổng Thư Ký:  Thủy Lê _________________ 
 
 
Thủ Quỹ:  Hợp Vũ Nguyễn  _________________ 
 
 
 
 
 

 


