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CHƯƠNG 1.- TỔNG QUÁT 

  

Điều 1 .-  

               Đoàn Phụ Nữ Lâm viên Bắc California (ĐPNLV/BCL) là một đoàn thể trực  

               thuộc Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Bắc 

               California (HVB/BCL),với thành viên là những người hiện là phu nhân, 

               hoặc là quả phụ của Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt 

               Nam (CSVSQ/TVBQGVN) , hiện đang cư ngụ tại miền Bắc Tiểu bang 

               California (Hoa Kỳ), minh thị hay mặc thị chấp nhận tham gia Đoàn và tuân 

               thủ Nội quy này, không hề bị tòa án nào của Hoa Kỳ hay của Nước Việt 

               Nam Cộng Hòa trước đây tuyên án chung thẩm về những tội tiểu hình hay 

               đại hình có tính cách ô nhục hay vô đạo đức, hoặc có hành vi thân Cộng, 

               phản bội Nước Việt Nam Cộng Hòa. 

               Riêng các phu nhân đã ly dị (đã tái giá hay chưa tái giá) có thể gia nhập 

               ĐPNLV/BCL với tính cách đoàn viên thân hữu. 

  

Điều 2 .-           

               Lập trường,tôn chỉ, mục đích và đường lối của ĐPNLV/BCL cũng giống 

               như những điều khoản đã ghi trong Nội quy của HVB/BCL. 

  

Điều 3 .-           

               Các quy định căn bản : 

               a.- Đồng phục: Đồng phục của ĐPNLV/BCL là áo dài thuần túy Việt-Nam 

                    màu xanh thiên thanh, trơn và kín cổ. Quần trắng. 

               b.- Phù hiệu: Nền xanh da trời, nhạt hơn màu áo, có hình người phụ nữ 
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                    Việt Nam, với đôi tay trân quý nâng huy hiệu TVBQGVN (Phụ bản1). 

               c.- Đoàn kỳ: Nền xanh da trời nhạt, cùng màu với nền phù hiệu, trên mặt 

                    có phù hiệu ĐPNLV/BCL với hai giải Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, Quốc kỳ 

                    Việt Nam Cộng Hòa (phụ bản 2). 

               d.- Đoàn ca : Ca khúc " Đoàn ca Phụ Nữ Lâm Viên ", sáng tác của 

                    CSVSQ Đặng văn Thái, Khóa 15/TVBQGVN, là Đoàn ca chính thức của 

                    ĐPNLV/BCL (phụ bản 3). 

  

CHƯƠNG 2.- TỔ CHỨC 

Điều 4 .-  

               Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ tổ chức Ban Điều hành ĐPNLV/BCL ( xin xem phụ bản 4 ) 

  

  

Điều 5 .-           

               - ĐPNLV/BCL được tự trị về nhân-sự và tài chánh. 

               - Đoàn được đặt dưới sự điều động của Ban Chấp Hành HVB/BCL. 

  

Điều 6 .-           

               Ban điều hành ĐPNLV/BCL gồm có : 

               a.- Đoàn trưởng: được Đoàn viên bầu lên bằng phiếu bầu kín, với số 

                    phiếu cao nhất. 

               b.- Đoàn phó Nội vụ, Đoàn phó Ngoại vụ, Tổng Thư ký và Thủ quỹ 

                   Các thành viên này do Đoàn trưởng mời giữ chức vụ. 

               c.- Các Ủy viên: do Đoàn trưởng chỉ định để phụ trách các tiểu ban, tùy theo 

                    nhu cầu, gồm có : 

                    -          Ban nghi lễ và tiếp tân. 

                    -          Ban thông tin và liên lạc. 
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                    -          Ban văn nghệ. 

                    -          Ban xã hội. 

                    -      Ban ẩm thực.  

                    -      v.v ... 

               d.- Bầu cử và nhiệm kỳ của Đoàn trưởng  ĐPNLV/BCL cùng thời gian với 

                    cuộc bầu cử và cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ của Hội trưởng HVB/BCL. 

                    Đoàn trưởng ĐPNLV/BCL chỉ được giữ hai (2) nhiệm kỳ liên tiếp. 

                    Trong trường hợp được toàn thể hay đa số Đoàn viên tín nhiệm, Đoàn 

                    trưởng có thể được tái ứng cử thêm một (1) hoặc hai (2) nhiệm kỳ nữa. 

                    Tân Ban Điều hành Đoàn được trình diện cùng lúc với Tân Ban Chấp 

                    Hành HVB/BCL. 

               e.- Bãi nhiệm: Đoàn trưởng có thể bị bãi nhiệm theo những quy định trong 

                    chương CHÍN (9) về CHẾ TÀI. 

  

CHƯƠNG 3.- NHIÊM VỤ, QUYỀN HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG 

Điều 7 .- 

               ĐPNLV/BCL có nhiệm vụ chấp hành Nội Quy của HVB/BCL, các Quyết 

               định của Đại Hội đồng, của BCH/HVB/BCL,của Ủy ban Tư vấn và Giám 

               sát (UB/TV&GS/HVB/BCL ) . 

  

Điều 8 .-           

               ĐPNLV/BCL có nhiệm vụ yểm trợ cho HVB/BCL trong các hoạt động 

               thiện nguyện xã hội về Thương binh và Cô nhi quả phụ VNCH, Thanh thiếu 

               niên Đa Hiệu. 

               -Hỗ trợ và khuyến khích phu quân cùng các con cháu tích cực tham gia vào 

               các sinh hoạt của Hội và của Tổng Hội. 
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Điều 9 .-           

               Đoàn trưởng thay mặt Đoàn được tham dự các buổi họp hay thảo luận của 

               BCH/HVB/BCL có liên quan đến các vấn đề hoạt động của Phụ Nữ Lâm 

               Viên. Khi tham dự các buổi họp hay thảo luận này, Đoàn trưởng có quyến 

                biểu quyết như các Thành viên tham dự khác. 

  

Điều 10 .-  

                Đoàn viên ĐPNLV/BCL có nhiệm vụ : 

                a.- Chấp hành Nội quy của Đoàn. 

                b.- Tham gia đóng góp ý kiến,công tác,tài vật vào những sinh hoạt của 

                      Đoàn. 

                c.- Sẵn sàng và tình nguyện nhận công việc chung của Đoàn. 

                d.- Luôn luôn tìm cách kiện toàn và phát triển Đoàn ngày càng vững mạnh. 

                e.- Luôn luôn cảnh giác và tránh làm tổn thương danh dự người khác bằng 

                     lời nói hoặc hành động có phương hại đến tình đoàn kết nội bộ. 

  

Điều 11 .- 

                ĐPNLV/BCL có thể tổ chức gây quỹ bằng khả năng và phương tiện tự 

                có, để tạo nguồn tài chánh cho sinh hoạt nội bộ Đoàn. 

                Các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm,ân nhân, mạnh thường quân… chỉ 

                được dùng để yểm trợ cho những hoạt động xã hội từ thiện. 

  

Điều 12 .-  

                Ban Điều hành Đoàn được quyền phối hợp với các Hội đoàn bạn trong 

                những sinh hoạt về truyền thống văn hóa Việt Nam, xã hội và từ thiện với 

                sự đồng ý của BCH/HVB/BCL. 
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Điều 13.-          

               ĐPNLV/BCL khi cần thiết và chính đáng, có quyền yêu cầu HVB/BCL yểm 

               trợ về nhân,vật lực để giúp Đoàn thực hiện công tác. 

  

CHƯƠNG 4.- QUYỀN HẠN VÀ QUYỀN LỢI 

Điều 14.-          

               Đoàn viên ĐPNLV/BCL có quyền : 

               a.- Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết trong các buổi hội thảo của 

                    Đoàn. 

               b.- Thảo luận và đóng góp ý kiến trong các phiên họp khoáng đại của 

                    HVB/BCL. 

               c.- Có quyền nêu lên những nhận xét và phê bình với tinh thần tôn trọng và 

                    xây dựng Đoàn và Hội. 

               d.- Có quyền khiếu nại, thắc mắc hay yêu cầu vị chủ tọa buổi sinh hoạt 

                    giải quyết các vấn đề mà Đoàn trưởng không giải quyết được hay không 

                    giải quyết thỏa đáng. 

               e.- Khi Đoàn viên có sự bất đồng với Đoàn trưởng thì có quyền trực tiếp 

                    liên lạc với Hội trưởng và UB/TV&GS/HVB/BCL để giải quyết. 

               f.- Yêu cầu sửa đổi những điều không thích hợp cũng như các quyết định 

                    hoặc các văn bản lập quy đã ban hành theo hệ thống tổ chức của HVB/BCL. 

  

Điều 15.-          

                Các Đoàn viên : 

                a.- Không được chủ động hay hỗ trợ hành động gây chia rẻ nội bộ Đoàn. 

                b.- Nếu có bất đồng ý kiến trong việc điều hành hay tổ chức Đoàn, thì có 

                     quyền góp ý xây dựng trong các buổi sinh hoạt, chứ không được chỉ trích 

                     đả phá Đoàn viên khác.                                                                           
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                 c.- Không được dùng các phương tiện truyền thông bên ngoài hệ thống 

                      truyền thông HVB/BCL để phê bình, chỉ trích, đả phá, xuyên tạc cá nhân 

                      Đoàn viên khác hay các tổ chức thuộc hệ thống Hội, Tổng Hội nếu sự việc 

                      chưa được Ủy ban Tư vấn và Giám sát hoặc BCH/HVB/BCL giải quyết. 

                 d.- Không được xúc phạm danh dự của bất cứ một Đoàn viên nào khác 

                      chỉ vì bất đồng, mà phải luôn luôn tôn trọng, đoàn kết, nhân ái, rộng lượng. 

  

Điều 16.-               

                Các Đoàn viên đều được : 

                a.- Bình đẳng trong việc ứng cử, bầu cử vào các chức vụ trong Đoàn. 

                b.- HVB/BCL và ĐPNLV/BCL yểm trợ về tinh thần và vật chất trong các trường 

                     hợp Đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn. 

  

CHƯƠNG 5 .-ỨNG CỬ—ĐỀ CỬ—BẦU CỬ 

  

Điều 17.-            

               Tất cả các cuộc bầu cử vào các chức vụ của Đoàn đều được bỏ phiếu kín và trực tiếp. 

                Mỗi Đoàn viên đều được quyền bỏ một (1) phiếu trực tiếp, không nhận sự ủy nhiệm 

bầu thay. 

                Thủ tục bầu cử được áp dụng như thông lệ. 

  

CHƯƠNG 6 .-LIÊN HỆ VỚI CÁC ĐOÀN THỂ KHÁC 

  

Điều 18.-          

                Cần lưu ý : 

                a.- Vì tình hình sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tị nạn có nhiều khía 

                     cạnh tế nhị, phức tạp, nên tất cả các Đoàn viên phải hết sức thận trọng 

                     trong việc giao tiếp, hợp tác, để tránh cho ĐPNLV/BCL và HVB/BCL 
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                     những điều tai tiếng không tốt và những sự khó khăn không đáng để phải  

                     chịu đựng và đối phó. 

               b.- Trên nguyên tắc, ĐPNLV/BCL cần duy trì tình thân thiện, tương trợ và 

                    ủng hộ với tất cả các Hội đoàn, Đoàn thể, Đảng phái trong cộng đồng 

                    người Việt hải ngoại có cùng chủ trương chống Cộng sản. 

               c.- Trong trường hợp đặc biệt,nếu có xảy ra tranh chấp giữa hai phe hay 

                    nhiều hơn, ĐPNLV/BCL phải giữ thái độ trung lập, bàn thảo với BCH/HVB/BCL 

                    và UB/TV&GS/HVB/BCL về các chi tiết và khía cạnh của vấn đề và tuân theo  

                    thái độ chung của HVB/BCL. 

               d.- ĐPNLV/BCL chỉ hoạt động trong nội bộ HVB/BCL, chỉ tham dự các hoạt động 

                    bên ngoài khi có sự đồng ý của BCH/HVB/BCL. 

  

CHƯƠNG 7 : QUYỀN PHÊ BÌNH 

  

Điều 19.-            

               Trong sinh hoạt của Đoàn, tất cả các Đoàn viên đều có quyèn tự do ngôn 

                luận với tinh thần xây dựng, chứ không phải để chỉ trích, đả phá. Do đó, vì 

                lợi ích chung, các Đoàn viên chỉ nên xử dụng quyền tự do ngôn luận của 

                mình mà không làm phương hại đến danh dự và uy tín của Đoàn, của Hội 

                và của Tổng Hội. Vì vậy, mọi sự phê bình đều phải có chứng cứ xác thực 

                và chính đáng. Nếu không, Đoàn viên tác giả của những lời phê bình chỉ 

                trích đó sẽ trở thành người vi phạm Nội quy, và sẽ chịu trách nhiệm về 

                pháp lý với những hành vi của mình. 

  

CHƯƠNG 8 : THỦ TỤC KHIẾU TỐ 

Điều 20.- 

               a.- Đoàn viên ĐPNLV/BCL vi phạm Nội quy và có các hành vi sai trái về 
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                    tư cách và đạo đức sẽ bị Ban Điều hành ĐPNLV/BCL(BĐH/ĐPNLV/BCL) 

                    phát động khiếu tố. 

               b.- Đoàn viên ĐPNLV có quyền khiếu tố các thành viên  vi phạm Nội quy 

                    của Đoàn, của Hội và của Tổng Hội; cũng như có quyền khiếu tố các hành  

                    vi bất xứng với tư cách đoàn viên và hội viên của các đoàn viên và các  

                    CSVSQ và quyết định sai trái của Ban điều hành Đoàn và Ban chấp hành Hội. 

  

Điều 21.- 

               a.- Đơn khiếu tố sơ khởi phải được đệ nạp cho Ban điều hành Đoàn . 

                    Đoàn trưởng chấp đơn và có trách nhiệm giải quyết các vấn đề có liên 

                    quan đến Đoàn. 

               b.- Những vấn đề không thể giải quyết ở cấp Đoàn, hoặc liên can đến các 

                    cá nhân và tổ chức ngoài Đoàn phải được chuyển lên UB/TV&GS/HVB/BCL 

               c.- UB/TV&GS phối hợp với BCH/HVB để xem xét nội vụ. 

                    UB/TV&GS/HVB/BCL sẽ giải quyết trong tinh thần hòa giải. 

               d.- Nếu trong ba (3) tuần lễ mà hòa giải không có kết quả, UB/TV&GS sẽ triệu 

                    tập Hội đồng Đại diện Khóa (HĐ/ĐDK) để xét xử. 

               e.- Quyết định của HĐ/ĐDK với 2/3 số phiếu sẽ có giá trị chung thẩm. 

               f.- Nếu trong bốn (4) tuần lễ mà HĐ/ĐDK không hội đủ 2/3 số phiếu như 

                    nói trên, các bên liên quan có quyền yêu cầu đưa nội vụ ra trước Đại hội 

                    đồng  HVB/BCL. Đại hội bất thường sẽ do UB/TV&GS và BCH/HVB/BCL 

                    đồng triệu tập. 

               g.- Quyết định với quá bán số phiếu của Đại hội đồng là chung thẩm đối với những vụ 

                    khiếu tố chỉ liên quan đến nội bộ HVB/BCL. 

               h.- Nếu không đạt được quyết định chung thẩm, và những vấn đề có liên 

                    quan đến các đoàn thể bên ngoài HVB/BCL, thì nội vụ phải được chuyển 

                    lên cấp Tổng Hội để xin ý kiến. 
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Điều 22.-          

               Trong mỗi giai đoạn khiếu tố, các bên có quyền bảo vệ, bênh vực lý lẽ của 

                mình, hoặc tự bào chữa, hoặc nhờ người khác là Đoàn viên hoặc Hội viên 

                bênh vực và bào chữa giúp. 

  

Điều 23.-            

                Đoàn viên vi phạm tội hình sự do các toà án Hoa Kỳ tuyên án chung thẩm 

                đương nhiên sẽ bị chế tài theo Nội quy của Đoàn mà không cần khiếu tố hay  

                xét xử. 

                                                                                     

Điều 24.-            

               Trong khi thủ tục khiếu tố đang tiến hành và trước khi có quyết định chung 

                thẩm, các bên liên can cũng như các Đoàn viên khác chỉ được nêu ý kiến 

                đóng góp trên diễn đàn HVB/BCL về nội vụ đang chờ xét xử (có thời hạn 

                như quy định tại Điều 21 ). Mọi ý kiến phát biểu trên phương tiện truyền 

                thông ngoài HVB/BCL trước khi nội vụ được chuyển tiếp lên cấp Tổng 

                Hội đều là vi phạm Nội quy của ĐPNLV/BCL. 

  

CHƯƠNG 9 : CHẾ TÀI 

  

Điều 25.-          

                Đoàn viên có thể bị áp dụng các biện pháp chế tài nếu cố ý vi phạm các 

                quy định trong Nội quy của Đoàn, của Hội và của Tổng Hội, hoặc có hành 

                vi gây phương hại đến quyền lợi và danh dự của các cá nhân Đoàn viên, 

                Hội viên hoặc tập thể CSVSQ/TVBQGVN và gia đình. 
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Điều 26.-            

                Các biện pháp chế tài từ nhẹ đến nặng gồm có : 

                a.- Phê bình, cảnh cáo trong phạm vi Đoàn. 

                b.- Khiển trách có phổ biến trong phạm vi Hội và Tổng Hội nếu là trường 

                     hợp gia trọng. 

                c.- Thu hồi tư cách đoàn viên tạm thời hay vĩnh viễn. 

  

Điều 27.-          

                Thẩm quyền chế tài : 

                a.- Đoàn trưởng ĐPNLV/BCL có quyền quyết định phê bình hay cảnh cáo 

                     trong phạm vi Đoàn. 

                b.- UB/TV&GS/HVB/BCL phối hợp với BCH/HVB/BCL có quyền khiển trách 

                     và phổ biến trong phạm vi HVB/BCL. 

                c.- Đại Hội đồng HVB/BCL(ĐHĐ/HVB/BCL) có quyền quyết định khai trừ 

                     Đoàn viên ra khỏi Đoàn. 

Điều 28.-          

                Đoàn trưởng ĐPNLV/BCL sẽ bị bãi nhiệm nếu vi phạm trầm trọng Nội 

                 quy của Đoàn, của Hội và của Tổng Hội, hoặc có hành vi bất xứng, hoặc 

                 phạm tội hình sự ô nhục. 

                 Quyết định bãi nhiệm này do 2/3 số phiếu của HĐ/ĐDK biểu quyết. 

  

Điều 29.- 

                a.- Đoàn trưởng ĐPNLV/BCL có thể bị bãi nhiệm nếu có 3/4 số Đoàn 

                     viên bỏ phiếu bất tín nhiệm trong một cuộc đầu phiếu đặc biệt. 

                b.- Cuộc đầu phiếu đặc biệt chỉ được tổ chức hợp pháp, nếu có thỉnh 

                     nguyện của ít nhất 1/3 tổng số Đoàn viên, hoặc do yêu cầu của đa số trong 

                     HĐ/ĐDK thuộc HVB/BCL. 
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CHƯƠNG 10: KHEN THƯỞNG 

Điều 30.-          

                Những Đoàn viên có đóng góp công lao xứng đáng cho Đoàn, cho Hội 

                hay Tổng Hội sẽ được khen thưởng trước Đoàn hay HVB/BCL. 

                Tùy theo mức độ và thành tích, BĐH/ĐPNLV/BCL đề nghị, quyết định 

                 khen thưởng sẽ do: 

                 a.- Ban Chấp hành HVB/BCL (ở cấp thấp nhất) 

                 b.- Đại Hội đồng HVB/BCL (ở cấp trung) 

                 c.- Trường hợp đặc biệt, ĐHĐ/ HVB/BCL đề nghị lên Tổng Hội ban hành 

                      quyết định khen thưởng (ở cấp cao). 

                 d.- Biểu quyết các Quyết định trên theo đa số quá bán. 

  

CHƯƠNG 11: TÀI CHÁNH VÀ TÀI SẢN 

Điều 31.-            

                Tài chánh của Đoàn gồm có : 

                a.- Niên liễm do Đoàn viên đóng góp (nếu có) 

                b.- Các khoản quyên góp hay do công sức của Đoàn viên tạo mãi. 

                c.- Các ngân khoản, sản vật do các đoàn thể hoặc các ân nhân tặng dữ. 

  

Điều 32.- 

                 a.- Thủ quỹ Đoàn lưu giữ và kết toán sổ sách tài chánh của Đoàn. 

                 b.- Mỗi chi phiếu phải có chữ ký của Thủ Qũy và sự chuẩn thuận của Đoàn 

                      Trưởng. 

                 c.- Xử dụng tiền mặt phải có chứng từ. 

Điều 33.-          

                Thẩm quyền chi : 



14 | N ộ i  Q u y   
 

                a.- Đoàn trưởng được quyết định chi tiêu tối đa năm trăm mỹ kim ($500.00) 

                b.- BĐH/Đoàn được quyết định chi tiêu đến hai ngàn mỹ kim ($2,000.00) 

  

Điều 34.- 

                a.- Nếu số Đoàn viên giảm xuống còn dưới NĂM (05) người, Đoàn sẽ 

                     phải giải tán. 

                b.- Với 4/5 số phiếu, HĐ/ĐDK có quyền quyết định giải tán Đoàn. 

                c.- Tài sản của Đoàn hiện có vào lúc giải tán sẽ được thanh lý và chuyển 

                      vào quỹ của HVB/BCL. 

  

CHƯƠNG 12 : TU CHÍNH NỘI QUY 

  

Điều 35.- 

                a.- Mọi Đoàn viên có quyền đề nghị tu chính Bản Nội quy này theo hệ thống 

                     quy định tại Điều 7, Chương 4. 

                b.- HĐ/ĐDK sẽ quyết định về đề nghị tu chính này . 

  

Điều 36.- 

                Bản Nội quy này gồm có mười hai (12) chương, ba mươi sáu (36) điều, 

                bốn (04) phụ bản, và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng Sáu, năm 2010. 

  

                                                                    

 


