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HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÀ RỊA-PHƯỚCTUY
www.bariaphuoctuy.org * 14591 Moran St, Westminster, CA 92683 * phuoctuybaria@yahoo.com

---o---

NỘI QUY
CHƯƠNG I

DANH XƯNG – BIỂU TƯỢNG – CON DẤU
Điều 1: DANH XƯNG: Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy.
Điều 2: BIỂU TƯỢNG ( Logo ): Hình bồn nước tròn ngay chính trung tâm
thành phố.

Điều 3: CON DẤU: Biểu tượng của Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Bà Rịa
Phước Tuy.

.
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CHƯƠNG II
MỤC ĐÍCH – TÔN CHỈ

Điều 4: MỤC ĐÍCH
• Tương thân, tương trợ.

• Duy trì và phát triển văn hóa, phong tục Việt Nam.
• Bắt lại nhịp cầu giữa những người cùng quê xa xứ.( Bà con xa không bằng đồng
hương và bạn hữu gần ).

Điều 5: TÔN CHỈ
• Là một tổ chức độc lập.
• Bất vụ lợi.
• Không hoạt động chính trị.
• Không tùy thuộc vào một cá nhân, đoàn thể, đảng phái hay bất cứ một tôn giáo
nào.
• Sẳn sàng đóng góp vật chất lẫn tinh thần cho công tác xã hội, đem phúc lợi
chung cho cộng đồng.

CHƯƠNG III
TRỤ SỞ - TỔ CHỨC
Điều 6:
•
•
•
•

TRỤ SỞ

Địa chỉ của Hội
Điện thoại Hội Trưởng
Website của Hội
Email của Hội

Điều 7:

:
:
:
:

14591 Moran St, Westminster, CA 92683
714- 484-2804
www.bariaphuoctuy.org
phuoctuybaria@yahoo.com

TỔ CHỨC

HỘI VIÊN :
•
•
•
•

Không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và giới tính. Phải từ 18 tuổi trở lên.
Những ai sinh quán hoặc trú quán tại tỉnh Phước Tuy.
Những công chức, quân nhân và cán bộ đã phục vụ tại tỉnh Phước Tuy.
Những vị đã và đang tích cực yểm trợ về tinh thần và vật chất cho hội vẫn được
gia nhập hội.
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BAN CHẤP HÀNH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hội Trưởng.
Phó Nội Vụ.
Phó Ngoại Vụ.
Thư Ký.
Thủ Qũy.
Ban Xã Hội.
Ban Kế Hoạch.
Ban Văn Nghệ.
Ban Thông Tin và Báo Chí.

BAN CỐ VẤN:
•

Thành phần nhân sự không giới hạn. Gồm một Trưởng Ban và hai Phụ Tá, do
Ban nầy tự bầu chọn.

• Tiêu chuẩn của một Cố Vấn phải là những bậc trưởng thượng, đạo cao, đức

trọng, có uy tín, như quý vị thân hào, nhân sĩ, quý vị cao niên và quý cựu Hội
Trưởng.

• Do Ban Chấp Hành mời quý vị hội viên đủ tiêu chuẩn để tham gia vào Ban Cố
Vấn.

• Nhiệm kỳ của Ban Cố Vấn cùng thời gian với nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành.
BAN GIÁM SÁT:
• Thành phần nhân sự gồm năm vị: một Trưởng Ban và hai Phụ Tá, do Ban nầy tự
bầu chọn.

• Tiêu chuẩn của một Giám Sát giống như của một Cố Vấn. Ngoài ra, cần có tính
cương trực, nghiêm minh với tinh thần chí công vô tư.

• Do Ban Chấp Hành mời quý vị hội viên có đủ tiêu chuẩn để tham gia vào Ban
Giám Sát.

• Nhiệm kỳ của Ban Giám Sát cùng thời gian với nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành.

CHƯƠNG IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI VIÊN - HỘI TRƯỞNG
VÀ BAN CHẤP HÀNH - BAN CỐ VẤN - BAN GIÁM SÁT
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Điều 8: HỘI VIÊN:
• Được coi là hội viên, khi chính thức ghi danh gia nhập hội và đóng hai mươi
đồng Mỹ kim ( 20$00 ) gia nhập hội đầu tiên.
• Hội chủ trương không thu nguyệt liễm hay niên liễm mà chỉ sử dụng số tiền
hai mươi đồng (20$00) đóng ban đầu để chi cho sáu người khi hữu sự, gồm vợ
chồng và tứ thân phụ mẫu của hội viên.
• Trường hợp trong một gia đình có hai thế hệ ( cha mẹ và con ) cùng vào hội
viên, đến khi hữu sự, hội cũng chỉ chi một khoản tiền nhất định như mọi trường
hợp khác.
• Ngân quỷ của hội được quy định là chỉ dùng để chi cho những nhu cầu thật cần
thiết cho sinh hoạt của hội.
• Khi nào quỹ của hội giảm còn một phần ba ( 1/3 ) tính trên tổng số hội viên, lúc
đó hội sẽ kêu gọi hội viên đóng góp thêm ( Thí dụ: Có 150 hội viên, mỗi người
20$00, thu được 3.000 $ 00, nay còn 1.000$00 tức 1/3 ).
• Khi hội viên hoặc tứ thân phụ mẫu qua đời, nếu ở gần khu Little Saigon sẽ được
đăng phân ưu trên một phần tư trang của một nhật báo và phúng điếu tràng hoa.
Đồng thời cũng được đưa lên trang Phân Ưu, trang web của hội.
• Thông báo rộng rãi tin buồn cho đồng hương tập trung tham gia chia buồn và
đưa tiển người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.
• Hội viên được quyền ứng cử, đề cử và bỏ phiếu bầu Hội Trưởng. Tuyệt đối
không được nhân danh hội để hoạt động cho một cá nhân, đoàn thể, đảng phái
hay tôn giáo nào, ngoại trừ với tư cách cá nhân.
• Khi một hội viên không còn sinh hoạt hoặc liên lạc với hội (qua thư từ, email,
phone) trong suốt thời gian ba năm liên tục, thì hội viên đó coi như đã tự ý rút
tên ra khỏi hội. Mọi quyền lợi của một hội viên sẽ không còn nữa.
• Trường hợp một hội viên đã thay đổi địa chỉ trong suốt thời gian ba năm liên
tục mà không hề thông báo cho hội biết, thì hội viên đó coi như đã tự ý rút tên ra
khỏi hội. Mọi quyền lợi của một hội viên sẽ không còn nữa.
• Trường hợp tứ thân phụ mẫu của một hội viên hiện sống ở Việt Nam hay một
quốc gia ngoài Hoa Kỳ hay ở những địa phương quá xa khu Quận Cam Little
SàiGòn, không tiện trong việc giao hàng của các tiệm hoa. Do đó, nếu có vị qua
đời, sẽ không có vòng hoa phúng điếu và hội chỉ đăng báo Phân Ưu trên nửa
trang của một nhật báo. Đồng thời cũng được đưa lên trang Phân Ưu, trang
web của hội.
Điều 9 : HỘI TRƯỞNG VÀ BAN CHẤP HÀNH
Nhiệm kỳ của Hội Trưởng là bốn năm, có thể được lưu nhiệm tùy theo tình hình
hiện tại. Việc lưu nhiệm nầy phải được sự quyết định của Ban Cố Vấn,Ban Giám
Sát và số hội viên tham dự phải quá bán phần.
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•
•
•
•
•

•

•
•

A- HỘI TRƯỞNG VÀ BAN CHẤP HÀNH
Sau khi đắc cử, cùng với hai Hội Phó thành lập Ban Chấp Hành.
Là phát ngôn viên chính thức của hội.
Điều hành và chịu trách nhiệm mọi sinh hoạt của hội.
Triệu tập, ký thư mời Đại Hội thường niên và bất thường.
Đề nghị trước Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành để biểu quyết bãi
nhiệm một hội viên hay một Trưởng Ban trong Ban Chấp Hành có hành vi vi
phạm Nội Quy, đi ngược lại mục đích và tôn chỉ của hội.
Cùng với Thủ Quỹ đứng tên mở tài khoản ngân hàng để giải quyết những khoản
thu bằng chi phiếu cũng như để ký gởi tiền mặt. ( Lưu ý: Không được sử dụng
thẻ ATM của ngân hàng vừa mở tài khoản cho hội cấp ).
Cùng ký tên với Thủ Quỹ mọi khoản chi, xuất.
Đại diện hay cử đại diện liên hệ với các tổ chức, hội đoàn bạn.

• Cùng Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát thành lập Chủ Tọa Đoàn khi có Đại Hội.
•

•
•

•

•
•

•

Hội Trưởng sau khi nghỉ việc, sẽ trở thành Cố Vấn của hội.
Hội Trưởng sau khi mản nhiệm, có quyền tranh cử chức Hội Trưởng cho những
nhiệm kỳ kế tiếp, không giới hạn số lần tái ứng cử chức Hội Trưởng nếu vẫn
được hội viên tín nhiệm.
B- PHÓ NỘI VỤ:
Thay thế Hội Trưởng điều hành mọi vấn đề nội bộ của hội.
Trường hợp còn trong nhiệm kỳ, Hội Trưởng vì bất cứ lý do gì không hành xử
được chức năng của mình, thì Phó Nội Vụ sẽ tự động lên thay đảm nhiệm chức
vụ Hội Trưởng cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Việc thay thế nầy phải
được báo cáo đến Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và thông báo rộng rãi đến toàn
thể hội viên để tường trình.
Hội Phó có thể kiêm nhiệm thêm một trong các Trưởng Ban còn khuyết.
C- PHÓ NGOẠI VỤ:
Thay thế Hội Trưởng điều hành mọi vấn đề đối ngoại của hội.
Trong trường hợp Hội Trưởng và Phó Nội Vụ không còn giữ chức vụ Hội Trưởng
nữa thì Phó Ngoại Vụ sẽ tự động lên thay, đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng cho
đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Cũng như trường hợp của Phó Nội Vụ,
việc thay thế nầy phải được báo cáo đến Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và thông
báo rộng rãi đến toàn thể hội viên để tường trình.
Hội Phó có thể kiêm nhiệm thêm một trong các Trưởng Ban còn khuyết.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

D- THƯ KÝ:
Thiết lập và nhật tu danh sách hội viên.
Thực hiện các công việc hành chánh của hội.
Soạn thảo văn thư và lập biên bản các buổi họp.
Phổ biến cho hội viên mọi tin tức liên quan đến hội.
Thay mặt Hội Trưởng và hai Hội Phó khi vắng mặt, triệu tập và điều hợp các
cuộc họp khẩn, giải quyết mọi công việc liên quan của hội.
Giữ liên lạc thường xuyên với chủ nhiệm trang web và thông báo các tin tức cần
đưa lên trang web của hội.
E- THỦ QUỸ:
Quản lý mọi khoản tiền đóng góp của hội viên và tiền tài trợ từ những vị hảo tâm,
mạnh thường quân.
Giữ sổ thu, chi.
Nhật tu tình hình tài chánh, báo cáo, đúc kết thu, chi vào mỗi lần đại hội.
Cùng với Hội Trưởng, đứng tên mở tài khoản ngân hàng để giải quyết các khoản
thu bằng chi phiếu cũng như để ký gởi tiền mặt. ( Lưu ý: Không được sử dụng
thẻ ATM của ngân hàng vừa mở tài khoản cho hội cấp ).
Tất cả ngân quỹ của hội đều được ký thác ở ngân hàng.
Thủ Quỹ được quyền giử một ngàn đồng tiền mặt để điều hành. Mọi khoản chi
xuất đều thông qua ý kiến của Hội Trưởng.
Thủ Quỹ cần có một Phụ Tá để giúp điều hành công việc một cách liên tục và
sẳn sàng thay thế khi Thủ Quỹ vắng mặt.
F- BAN XÃ HỘI:
Đăng báo phân ưu, đặt tràng hoa phúng điếu mỗi khi hội viên có người thân qua
đời và đồng thời thông báo chủ nhiệm trang web để đưa tin buồn lên trang Phân
Ưu của hội.
Thông báo rộng rãi tin buồn cho hội viên tham gia phúng điếu và đưa tiển người
quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.
G- BAN KẾ HOẠCH:
Triệu tập, tổ chức các cuộc họp mặt đồng hương theo yêu cầu của Ban Chấp
Hành. (Thí dụ: Đại hội đầu Xuân, sinh hoạt Hè, tổ chức bầu cử . . . ).

•

H- BAN VĂN NGHỆ:
Đảm trách phần văn nghệ trong ngày Tân Xuân Hội Ngộ của đồng hương.
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•

Tạo không khí văn nghệ vui tươi trong những dịp họp mặt có đông đảo hội viên
tham dự.
I- BAN THÔNG TIN VÀ BÁO CHÍ:
Liên hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí, quay phim, chụp ảnh theo yêu
cầu của Ban Chấp Hành trong những ngày Đại Hội.

Điều 10: BAN CỐ VẤN:
• Cùng Ban Chấp Hành thành lập Chủ Tọa Đoàn mỗi lần có Đại Hội.
• Cùng Ban Giám Sát thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử cho những lần bầu lại Hội
Trưởng và tự giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ.
• Cố vấn cho Ban Chấp Hành trong tiến trình phát triển hội.
Điều 11: BAN GIÁM SÁT:

• Có tính độc lập.
•
•
•
•

Có nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát mọi họat động của Ban Chấp Hành. Và giữ
cho hội luôn luôn đi đúng với Nội Quy.
Về tài chánh, có quyền kiểm soát mọi sự thu, chi của Ban Chấp Hành. Các
khoản chi phải thể hiện tính minh bạch, rõ ràng và hợp lý.
Ban Giám Sát có quyền đề nghị đưa ra Ban Chế Tài xét xử bất cứ hội viên nào
nếu họ vi phạm Nội Quy một cách nghiêm trọng.
Cùng Ban Cố Vấn thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử cho những lần bầu lại Hội
Trưởng và tự giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

CHƯƠNG V
BỔ NHIỆM PHỤ TÁ – VI PHẠM NỘI QUY – BAN CHẾ TÀI
Điều 12: BỔ NHIỆM PHỤ TÁ:
Các Trưởng Ban, tùy nhu cầu, có quyền tuyển chọn, đề cử một hoặc hai Phụ Tá
để giúp điều hành công việc được trôi chảy. Việc bổ nhiệm nầy phải được sự
đồng thuận của Hội Trưởng và hai Hội Phó.
Điều 13: VI PHẠM NỘI QUY:
Bất cứ thành viên nào vi phạm Nội Quy một cách nghiêm trọng, đi ngược lại mục
đích và tôn chỉ của hội đều bị biện pháp chế tài. Thí dụ: Trường hợp một hội viên
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lợi dụng danh nghĩa của hội để hoạt động chính trị, phục vụ cho một cá nhân,
đoàn thể hay một tổ chức xấu, làm mất uy danh của hội.
Điều 14: BAN CHẾ TÀI:
• Thành phần nhân sự gồm ba vị và một Thư Ký:
• Trưởng Ban : Đại diện của Ban Cố Vấn.
• Phụ Tá 1
: Đại diện của Ban Giám Sát.
• Phụ Tá 2
: Đại diện của Ban Chấp Hành.
• 01 Thư Ký : Do BCH đề cử.
• Khi có phán quyết sẽ chuyển đến Ban Chấp Hành để ban hành quyết định và
phổ biến rộng rãi đến toàn thể hội viên.
• Mức độ chế tài của từng vụ việc sẽ do Ban Chế Tài quyết định.
• Trường hợp nhẹ: cảnh cáo.
• Trường hợp nặng: loại ra khỏi danh sách hội viên và không được hưởng mọi
quyền lợi của một hội viên.
• Ban Chế Tài không có tính vĩnh viễn, chỉ thành lập khi có nhu cầu và tự giải thể
khi hoàn tất nhiệm vụ.

CHƯƠNG VI

BẦU HỘI TRƯỞNG – PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ
Điều 15: BẦU HỘI TRƯỞNG:
Khi sắp mản nhiệm, Hội Trưởng sẽ được bầu lại vào thời điểm trong tháng cuối
của năm thứ tư, sẽ rơi vào ngày Tiền Đại Hội tức một ngày trước ngày Tân Xuân
Hội Ngộ hàng năm của Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy.
Điều 16: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ :
Được tiến hành theo trình tự như sau:

•
•
•
•

A- THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ :
Ban Tổ Chức Bầu Cử cần phải căn cứ trên 2 tiêu chuẩn căn bản là công bằng
và dân chủ để hoàn thành trách nhiệm được trao một cách tốt đẹp.
Được thành lập do quý vị trong Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và một số hội viên có
khả năng đảm trách.
Nhân sự gồm: 1 Trưởng Ban,1 Phó Ban,1 Thư Ký và 2 kiểm soát viên.
Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ tự giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ.
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B- THỂ THỨC BẦU CỬ :
Được qui định là bầu theo thể thức Liên Danh 3 người : 1 Hội Trưởng là Thụ Ủy
liên danh, 1 Phó Nội Vụ và 1 Phó Ngoại Vụ.
C- THỂ THỨC ĐẦU PHIẾU :
Bầu phiếu trực tiếp và kín. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh thực tế và do quyết
định của Đại Hội, có thể áp dụng các thể thức bầu hợp lý khác.
D- CỬ TRI :
Tất cả hội viên đều có quyền bầu cử.

•
•
•
•
•
•

E- ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ :
Tuổi tối thiểu phải từ 25 tuổi trở lên.
Phải là những hội viên có thời gian thâm niên ở trong hội ít nhất là ba năm.
Có quá trình sinh hoạt và đóng góp tích cực với hội trong suốt thời gian qua.
Có lập trường quốc gia.
Thấu triệt tinh thần bản Nội Quy cũng như chủ trương và đường lối của hội.
Cư ngụ trong khu vực Quận Cam hoặc các vùng phụ cận, không quá xa khu
Little Sài Gòn.
F- NGÀY BẦU CỬ :
Sẽ thông báo đến từng hội viên ngày, giờ và địa điểm bầu cử được ghi trong
Thiệp Chúc Tết và Thư Mời Tân Xuân Hội Ngộ hàng năm của đồng hương Bà
Rịa Phước Tuy.
G- GHI DANH ỨNG CỬ :
Tại địa điểm bầu cử, hội viên nào thấy mình hội đủ những điều kiện ứng cử nêu
trên, có thể ghi danh ứng cử trực tiếp với Ban Tổ Chức Bầu Cử qua hình thức tự
ứng cử hay được đề cử.
H- KẾT QUẢ ĐẦU PHIẾU :
Túc số để được thắng cử là trên năm mươi phần trăm tổng số phiếu bầu, xác
xuất hơn kém là một phiếu. Trường hợp 2 ứng cử viên bằng phiếu nhau thì
ứng viên nào cao tuổi hơn sẽ được đắc cử.

I- Bàn Giao :
• Thời gian bàn giao giữa Tân và Cựu Hội Trưởng là 30 ngày sau ngày bầu cử.
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• Tân Hội Trưởng sẽ giới thiệu Ban Chấp Hành với đồng hương vào ngày hôm
sau tức ngày Tân Xuân Hội Ngộ hàng năm của đồng hương.

Những phần bàn giao:
•
•
•
•
•
•

Tài sản của hội: Tài chánh và của cải vật chất.
Tài chánh: Tất cả ngân quỹ đều ký thác vào trương mục ngân hàng của hội.
Của cải vật chất: do hội tạo dựng và thủ đắc hiện có.
Thông Tin & Liên Lạc: 01 email & 01 website của hội.
Con dấu: Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy.
Hồ sơ lưu.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT – TU CHÍNH NỘI QUY
Điều 17: ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT:
A- BẦU CỬ ĐƠN ĐỘC :
Trường hợp không có đối thủ mà chỉ có một liên danh duy nhất ra tranh cử,
thì cuộc bầu cử đó vẫn được xem là hợp lệ.

•
•

B- HIẾN TẶNG TÀI SẢN :
Tài sản gồm tiền mặt và của cải vật chất.
Vì bất cứ lý do gì, hội không còn hoạt động nữa, trường hợp nầy được giải quyết
như sau:
 Tiến hành thủ tục thanh lý tài sản của hội. Do Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và
Ban Chấp Hành trách nhiệm thực hiện công tác nầy.
 Tất cả tài sản của hội sẽ được hiến tặng cho các Hội Từ Thiện hoạt động hợp
pháp tại Nam California USA.
 Thông báo rộng rãi đến toàn thể hội viên về việc hội ngưng hoạt động và hiến
tặng tài sản cho các Hội Từ Thiện.

Điều 18: TU CHÍNH NỘI QUY:
• Những điều khoản ghi ở các Chương trong bản Nội Quy nầy không có tính pháp
lý, mà chỉ là những tâm tư, tình cảm được thỏa thuận với nhau giữa những
người đồng cảnh ly hương. Tất cả không ngoài mục đích để chúng ta cùng
nương theo những điều khoản đã quy định hầu giữ gìn, nuôi dưỡng và phát
triển hội, đồng thời cũng để bắt lại nhịp cầu, thắt chặt tình đồng hương với nhau
nơi mảnh đất tạm dung nầy.
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•

Nội Quy có thể sửa đổi, tu chính lại mọi điều khoản cho phù hợp với nhu cầu
thực tế của hội nhưng phải thông qua một Đại Hội với sự đồng thuận của đa số
hội viên.

CHƯƠNG VIII
ĐÚC KẾT – PHỔ BIẾN

Điều 19: ĐÚC KẾT:
Bản Nội Quy nầy được tu chính lại cho phù hợp với hiện trạng của hội. Gồm 8
Chương 20 Điều, được Đại Hội biểu quyết và thông qua ngày 02 tháng 03 năm
2013, thay thế bản Nội Quy cũ ban hành ngày 09 tháng 03 năm 2008 và 01 tu
chính ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2009.
Điều 20: PHỔ BIẾN:
• Nội Quy được phổ biến rộng rãi trong nội bộ của hội.
• Mỗi hội viên một bản.
• Lưu vào hồ sơ của hội.

Làm tại Nam California, ngày 02 tháng 03 năm 2013.
Đại Diện
Ban Cố Vấn

Đại Diện
Ban Giám Sát

Ban Chấp Hành
Hội Trưởng

Nguyễn Văn Đệ

Lê Minh Nguyệt

Phạm Hữu Hòa

Thư Ký

Phạm Thị Ngọc
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HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÀ RỊA - PHƯỚC TUY

II

NHIỆM KỲ

BAN CỐ VẤN NHIỆM KỲ
Ông
Ông
Ông
Ông
Ông
Ông
Ông
Ông
Ông

II

Nguyễn Văn Đệ
Đoàn Văn Liễu
Trần Thanh Long
Nguyễn Hy Vọng
Nguyễn Đình Đức
Lê Tinh Thông
Lâm Văn Hảo
Mai Văn Chớ
Phạm Trung Kỳ

BAN GIÁM SÁT NHIỆM KỲ
Bà
Bà
Ông
Ông
Ông

2013 - 2017

II

Lê Minh Nguyệt
Cao Thị Ngọc Điệp
Vũ Hồng Nhàn
Trần Xuân Vân
Nguyễn Tấn Thanh

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ
Hội Trưởng:
Phó Nội Vụ:
Phó Ngoại Vụ:
Thủ Quỹ:
Thư Ký:
Ban Xã Hội:
Ban Kế Hoạch:
Ban Văn Nghệ:
Ban Thông Tin & Báo Chí:

II

Phạm Hữu Hòa
Trần Phước Anh
Lâm Văn Long
Trần Minh Chiểu & Lương Thị Nga
Phạm Thị Ngọc & Đỗ Sơn
Lê Tôn Huân & Nguyễn.T. Hồng Phượng & Phạm.T. Lụa
Lê Văn Phùng & Lê Cường Việt
Đào Kim Dung
Trương Kim Hường

