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L©i ThÜa 
 
 
‘‘NÄy mÀm tØ Çoàn "ñÒng Ãu PhÆt Giáo", b¡t ÇÀu có hŒ thÓng t° chÙc tØ lúc lÃy 
danh hiŒu "Gia ñình PhÆt Hóa Ph°" (1948), Çâm chÒi nÄy l¶c tØ khi có tên "Gia 
ñình PhÆt Tº" (1951) Ç‰n nay, T° chÙc chúng ta Çã l§n månh ngoài s¿ mong Ü§c 
cûa các cÃp hÜ§ng dÅn. Nhìn vŠ quá khÙ cÛng nhÜ ª hiŒn tåi, nhìn låi nh»ng 
thành tích mà Gia ñình PhÆt Tº Çã thu hoåch ÇÜ®c, chúng ta vØa mØng vØa lo. 
 
MØng vì: Bi‹n dâu Çã mÃy lÀn thay Ç°i , th©i cu¶c Çã mÃy lÀn Ç°i thay, nhÜng 
lÆp trÜ©ng cûa Gia ñình PhÆt Tº vÅn không vì th©i gian, vì th©i cu¶c mà thay 
màu, bi‰n s¡c. 
 
Sinh ra trong tình trång Çen tÓi cûa ÇÃt nÜ§c, l§n lên không d¿a vào m¶t s¿ h¶ trì 
nào ngoài các Giáo H¶i PhÆt Giáo, Gia ñình PhÆt Tº Çã can Çäm chÎu Ç¿ng m†i 
thi‰u thÓn Ç‹ gi» v»ng hÜ§ng Çi. 
 
PhÆt giáo ÇÒ, trong Çó có Gia ñình PhÆt Tº ngày càng Çøng chåm th¿c s¿ v§i 
nh»ng khó khæn, nhÜng quš hóa vô ngÀn là s¿ Çøng chåm Çó càng làm cÙng r¡n 
thêm Çåo niŒm tinh tÃn cûa mình. 
 
Lo vì: SÙc l§n månh quá mÙc vŠ sÓ lÜ®ng - Çòi hÕi sÓ lÜ®ng huynh trÜªng không 
phäi là ít. Vì nhu cÀu cÃp bách, sÓ huynh trÜªng này låi chÜa Çu®c huÃn luyŒn kÏ 
càng Ç‹ thÓng nhÃt hình thÙc lÅn tinh thÀn. 
 
SÓ lÜ®ng phäi Çi Çôi v§i phÄm lÜ®ng. Tåo lÆp Gia Çình Çã là khó mà gìn gi» ÇÜ®c 
Gia Çình låi càng khó hÖn. 
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Th©i nay, bi‰t chánh pháp chÜa khó mà phøc vø chánh pháp m§i thÆt khó khæn. 
S¿ khó khæn dÒn dÆp, giông tÓ phÛ phàng cûa th©i Çåi có làm lay chuy‹n tinh 
thÀn phøc vø chánh pháp không? 
 
VÆy huynh trÜªng cÛng nhÜ Çoàn sinh, chúng ta Çem tâm l¿c lÃy danh nghïa cûa 
ngÜ©i con PhÆt làm viŒc PhÆt, trau dÒi biŒt nghiŒp Ç‹ cùng chung ki‰n tåo m¶t 
công nghiŒp huy hoàng mà m‡i chúng ta ÇŠu có trách nhiŒm.’’ (trích ‘‘GñPTVN, 
cÜÖng y‰u và t° chÙc’’ cûa cÓ Huynh TrÜªng NhÜ Tâm NguyÍn Kh¡c TØ) 
 
Tâm Ç¡c v§i nh»ng ÇiŠu vØa nêu, Ban Tu ThÜ BHD MiŠn Quäng ñÙc cÓ công sÜu 
tÆp nh»ng tài liŒu b° ích cûa các bÆc Tôn Huynh và d¿a vào Çó xin måo mu¶i cäi 
biên Çôi ch‡ cho phù h®p v§i hoàn cänh hiŒn nay trong sinh hoåt t° chÙc chúng 
ta tåi Hoa Kÿ. Song Çem k‰t tÆp dÜ§i hình thÙc nh»ng quy‹n sách nhÕ và lÀn lÜ®t 
trao gªi Ç‰n quš anh chÎ huynh trÜªng nhÜ m¶t món hành trang cÀn thi‰t trên l¶ 
trình phøng s¿ lš tÜªng Áo Lam, cÛng chính là trân tr†ng lÜu nhuÆn dòng tâm 
huy‰t nhiŠu Ç©i cûa chÜ vÎ tiŠn bÓi h»u công Çã truyŠn trao qua tØng th‰ hŒ mà 
vÅn không ngoài tâm nguyŒn thi‰t tha làm m§i và ÇËp thêm ao vÜ©n Sen Tr¡ng 
hiŠn hòa..  

 
PhÆt LÎch 2544, California 30/01/2001 

 
Ban Tu ThÜ  

Ban HÜ§ng DÅn MiŠn Quäng ñÙc nhiŒm kÿ 7 
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Tinh thÀn quän trÎ 
 
 
Cáng Çáng và chÎu trách nhiŒm viŒc Gia ñình là do toàn Ban HÜ§ng DÅn hay 
toàn Ban Huynh TrÜªng. Không m¶t ban viên nào ÇÖn Ç¶c giäi quy‰t viŒc Gia 
ñình mà phäi ÇÜa ra cu¶c h†p ban HÜ§ng DÅn hay Ban Huynh TrÜªng giäi 
quy‰t và ghi vào biên bän m§i thi hành. 
 
Các ban viên, dù lãnh trách nhiŒm theo th‹ thÙc phân công hay bÀu cº, cÛng 
phäi h®p v§i khä næng, h®p v§i hoàn cänh và nhu cÀu ÇÎa phÜÖng Ç‹ Huynh 
trÜªng tÆn tình phøc vø.  
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HŒ thÓng quän trÎ 
 

I. CÃp Trung ÐÖng:  
GÒm 2 cÖ ch‰: 

 
1. H¶i ñÒng ChÌ ñåo và Giám Sát: H¶i ÇÒng này cÛng là H¶i ñÒng Huynh 

trÜªng cao cÃp nhÃt cûa Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ.  
 

Nhân s¿ së do ñåi H¶i Huynh TrÜªng Toàn QuÓc cung m©i 7 huynh trÜªng 
cao niên ít nhÃt 60 tu°i Ç©i, thâm niên và có nhiŠu thành tích phøc vø cho t° 
chÙc, có cÃp TÃn trª lên.  

 
H¶i ÇÒng t¿ bÀu lên m¶t vÎ Chû tÎch và m¶t thÜ kš Ç‹ ÇiŠu hành công viŒc 
cûa H¶i ÇÒng. 5 Huynh trÜªng còn låi là h¶i viên. 

 
NhiŒm vø và quyŠn hån cûa H¶i ñÒng là chÌ Çåo và giám sát BHDTÐ thi 
hành các PhÆt s¿ theo Çúng ÇÜ©ng lÓi, tinh thÀn quy‰t nghÎ mà ñåi H¶i 
Huynh TrÜªng toàn quÓc Çã chung quy‰t. 

 
H¶i ñÒng ÇÜa ra k‰ hoåch và quy‰t ÇÎnh khÄn cÃp Ç‹ giäi quy‰t PhÆt s¿ cÃp 
thi‰t cûa t° chÙc GñPT ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ v§i s¿ h¶i š cùng BHDTÐ. 
 
H¶i ñÒng có quyŠn hån ÇÜÖng nhiên là H¶i ñÒng Xét CÃp TÃn cho Huynh 
TrÜªng có Çû ÇiŠu kiŒn Çåo ÇÙc, tinh thÀn phøc vø t° chÙc qua ÇŠ nghÎ cûa 
BHDTÐ. 
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H¶i ñÒng có quyŠn hån thành lÆp H¶i ñÒng Minh Nghïa Ç‹ quy‰t ÇÎnh khen 
thÜªng huynh trÜªng xuÃt s¡c ho¥c thi hành k› luÆt Huynh trÜªng phåm l‡i 
v§i s¿ ÇŠ nghÎ cûa BHDTÐ. 

 
2. Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng: Là cÖ ch‰ hu§ng dÅn và ÇiŠu h®p tr¿c ti‰p 

m†i sinh hoåt cûa Gia ñình PhÆt Tº trên toàn quÓc. Nhân s¿ gÒm 27 thành 
viên do ñåi h¶i toàn quÓc ÇÎnh kÿ 4 næm tín nhiŒm công cº. BHDTÐ chia 
thành 3 KhÓi liên hŒ: KhÓi TruyŠn ThÓng-Xã H¶i; KhÓi Quän TrÎ-ñiŠu 
Hành; KhÓi Nghiên CÙu-HuÃn LuyŒn. 
 
CÖ cÃu ÇiŠu hành cûa BHDTÐ ÇÜ®c t° chÙc nhÜ sau: 

 
§ Ban ThÜ©ng Vø: 

1 TrÜªng ban 
1 Phó truªng ban truyŠn thÓng xã h¶i 
1 Phó truªng ban quän trÎ ÇiŠu hành 
1 Phó trÜªng ban nghiên cÙu huÃn luyŒn 
1 T°ng thÜ kš 
1 Phó t°ng thÜ kš 
1 T°ng Thû QuÏ 
1 Phó t°ng Thû QuÏ 
 

§ KhÓi TruyŠn ThÓng Xã H¶i: 
1 UV LÎch sº và nghi lÍ 
1 UV TÜÖng t‰ xã h¶i 
1 UV Doanh t‰ 
 

§ KhÓi Quän TrÎ ñiŠu Hành 
1 UV Quän trÎ Huynh TrÜªng 
1 UV Quän trÎ ñoàn Sinh 
1 UV T° ki‹m 
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1 UV Hoåt ñ¶ng Thanh Niên 
1 UV Væn MÏ NghŒ  
1 UV Giáo døc 
1 UV Thanh Nam 
1 UV Thi‰u Nam 
1 UV Oanh VÛ Nam 
1 UV Thanh N» 
1 UV Thi‰u N» 
1 UV Oanh VÛ N» 
 

§ KhÓi Nghiên CÙu HuÃn LuyŒn: 
1 UV Nghiên CÙu K‰ Hoåch 
1 UV Tu ThÜ 
1 UV HuÃn LuyŒn 
1 UV Chuyên Næng 
 

Ngoài ra, các UV có th‹ ÇŠ nghÎ BHDTÐ Ç‹ m©i 1 hay nhiŠu phø tá cho mình 
 

Trong trÜ©ng h®p các chÙc vø trong BHDTÐ bÎ khuy‰t: 
§ N‰u là TrÜªng Ban thì Phó TrÜªng Ban Quän TrÎ ñiŠu Hành ÇuÖng 

nhiên k‰ nhiŒm v§i tÜ cách QuyŠn TrÜªng Ban. 
§ N‰u là các Ñy viên thì Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng ÇŠ cº b° sung. 
§ TrÜ©ng h®p sÓ Ban viên BHD bÎ khuy‰t quá 1/3 t°ng sÓ Ban Viên thì 

cÀn phäi triŒu tÆp m¶t ñåi H¶i Huynh TrÜªng toàn quÓc thu hËp Ç‹ 
b° sung. 

 
NhiŒm vø cÖ bän cûa Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng:  
§ ñiŠu Ç¶ng các BHD MiŠn thi hành Çúng n¶i quy GñPT ViŒt Nam tåi 

Hoa Kÿ. 
§ Soån thäo chÜÖng trình và tài liŒu tu h†c Ç‹ cung cÃp cho các GñPT. 
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§ ThÜ©ng xuyên t° chÙc tråi hay các khóa huÃn luyŒn huynh trÜªng Ç‹ Çào 
tåo cán b¶ hÜ§ng dÅn phong trào.  

§ T° chÙc các tråi h†p bån, khóa h¶i thäo toàn quÓc. 
§ BHDTÐ Ç¥c quyŠn ban hành các thông tÜ liên hŒ Ç‰n viŒc Ãn ÇÎnh thành 

lÆp và ÇiŠu hành các BHD cÃp MiŠn hay ñåi diŒn BHDTÐ tåi các khu 
v¿c chÜa Çû ÇiŠu kiŒn thành lÆp BHD (MiŠn). 

§ Cách m‡i 4 tháng, BHDTÐ nên h†p m¶t lÀn, ki‹m Çi‹m và lÆp bäng t°ng 
k‰t tình trång GñPT toàn quÓc và ph° bi‰n cho các MiŠn. 

§ M‡i cuÓi næm trong m¶t nhiŒm kÿ, triŒu tÆp ñåi h¶i thÜ©ng niên Ç‹ ki‹m 
Çi‹m công tác trong næm, våch ÇÎnh ÇŠ án PhÆt s¿ cho næm s¡p t§i, thäo 
luÆn và sºa Ç°i các công viŒc cho h®p v§i nhu cÀu và hoàn cänh. B° 
sung nhân s¿ n‰u cÀn. 

 
Ngoài hai cÖ cÃu nêu trên, bên cånh BHDTÐ còn có m¶t Ban CÓ VÃn Pháp Lš Ç‹ 
hÜ§ng dÅn vŠ các vÃn ÇŠ pháp lš và m¶t Ban Bäo Tr® nh¢m h‡ tr® tinh thÀn cÛng 
nhÜ vÆt chÃt cho m†I nhu cÀu sinh hoåt cûa GñPT trên toàn quÓc. 
 
Trên BHDTÐ cÛng nhÜ H¶i ñÒng ChÌ ñåo và Giám Sát là H¶i ñÒng CÓ VÃn 
Giáo Hånh hÜ§ng dÅn tinh thÀn chánh pháp cho Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng. 
H¶i ñÒng CÓ VÃn Giáo Hånh này do H¶i ñÒng ChÌ ñåo và Giám Sát cung thÌnh.  
 
Ngoài ra, tåi nh»ng khu v¿c chÜa h¶i Çû ÇiŠu kiŒn thành lÆp BDH MiŠn nhÜng có 
ÇÖn vÎ Gia Çình sinh hoåt thì có th‹ có m¶t ñåi diŒn cûa BHDTÐ do chính các 
ÇÖn vÎ Çang sinh hoåt tåi ÇÎa phÜÖng Çó công cº. (VÎ này n¢m trong thành phÀn 
BHDTÐ). 
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HñCVGH 

HñCñGS 

TrÜªng ban Ban bäo tr® CV pháp lš 

Thû quÏ T°ng thÜ kš 

PTB.TTXH PTB.QTñH PTB.NCHL 

UV T° Ki‹m 
UV Quän trÎ HTR 
UV Quän trÎ ñS 
UV Thanh nam 
UV Thi‰u nam 
UV Oanh VÛ nam 
UV Thanh n» 
UV Thi‰u n» 
UV Oanh n» 
UV Væn mÏ nghŒ 
UV Hoåt Ç¶ng TN 
UV Giáo døc 
 

UV Nghiên cÙu k‰ hoåch 
UV HuÃn luyŒn 
UV Tu thÜ 
UV Chuyên næng 
 

UV LÎch sº  và Nghi lÍ  
UV TÜÖng t‰ Xã h¶i 
UV Doanh t‰  
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II. CÃp MiŠn: 
 
Tåi m‡i khu v¿c ÇÎa dÜ thuÆn l®i có tØ 5 ÇÖn vÎ Gia ñình PhÆt Tº trª lên có th‹ 
thành lÆp m¶t Ban HÜ§ng DÅn MiŠn Ç‹ ÇiŠu h®p t° chÙc sinh hoåt và tu h†c. 
 
CÖ cÃu t° chÙc và ÇiŠu hành cÛng giÓng nhÜ Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng, Trên 
cÛng có H¶i ñÒng CÓ VÃn Giáo Hånh nhÜng không có H¶i ñÒng ChÌ ñåo và 
Giám Sát. Bên cånh là Ban CÓ VÃn Pháp Lš và Ban Bäo Tr®. 
 
TrÜ©ng h®p Ban viên bÎ khuy‰t, BHD MiŠn ÇŠ cº và ÇŒ trình BDHTÐ duyŒt y.  
 
N‰u sÓ lÜ®ng ban viên khuy‰t quá 1/3 thì cÀn phäi triŒu tÆp ñåi H¶i Huynh 
TrÜªng MiŠn thu hËp Ç‹ b° sung và ÇŒ trình BHDTÐ duyŒt y. 
 
ñåi diŒn cho BHD MiŠn (ÇÓi v§i TÐ) tÙc là vÎ TrÜªng Ban BHD MiŠn Çó. 
 
Ban HÜ§ng DÅn MiŠn hay vÎ ñåi diŒn BHDTÐ có nhiŒm vø Çôn ÇÓc và báo cáo 
tình hình hoåt Ç¶ng cûa các Gia ñình tåi MiŠn cûa mình vào m‡i tam cá nguyŒt 
ÇÓi v§i BHDTÐ. 
 
ñåi diŒn cho BHDTÐ trong các lÍ lÜ®c do Gia ñình PhÆt Tº trong MiŠn T° 
ChÙc.  
 
ñiŠu khi‹n các Gia ñình theo Çúng n¶i quy GñPT. Thành lÆp các Gia ñình PhÆt 
Tº m§i trong MiŠn. 
T° chÙc thi khäo sát và trao cÃp hiŒu cho bÆc Trung và Chánh ThiŒn ngành 
Thi‰u; bÆc Hòa và Tr¿c cho ngành Thanh.  
 
Liên låc v§i các t° chÙc PhÆt giáo ÇÎa phÜÖng Ç‹ thông hi‹u tình hình PhÆt s¿ 
chung cho MiŠn và giäi quy‰t nh»ng vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n Gia ñình PhÆt Tº. 
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Ki‹m soát næng l¿c Huynh trÜªng, t° chÙc các tråi huÃn luyŒn SÖ cÃp L¶c Uy‹n, 
CÃp I A Døc. Tråi huÃn luyŒn ñ¶i, Chúng, ñàn trÜªng/phó Anôma, Niliên, Tuy‰t 
SÖn hay các tråi h†p bån liên gia Çình. 
 
T° chÙc lÍ trao CÃp hiŒu tØ CÃp Tín trª xuÓng. 
 
M‡i næm, BHD MiŠn h†p ít nhÃt 4 lÀn (ÇÎnh kÿ tam cá nguyŒt) và m‡i cuÓi næm 
t° chÙc ñåi H¶i ThÜ©ng Niên Ç‹ t°ng k‰t toàn diŒn sinh hoåt GñPT toàn MiŠn, 
tÜ©ng trình Giáo H¶i ÇÎa phÜÖng và BHDTÐ. ñÒng th©i cÛng là dÎp Ç‹ soån thäo 
ÇŠ án PhÆt s¿ cho næm k‰ ti‰p. 

 
 HñCVGH 

TrÜªng ban Ban bäo tr® CV pháp lš 

Thû quÏ T°ng thÜ kš 

PTB.TTXH PTB.QTñH PTB.NCHL 

UV T° Ki‹m 
UV Quän trÎ HTR 
UV Quän trÎ ñS 
UV Thanh nam 
UV Thi‰u nam 
UV Oanh VÛ nam 
UV Thanh n» 
UV Thi‰u n» 
UV Oanh n» 
UV Væn mÏ nghŒ 
UV Hoåt Ç¶ng TN 
UV Giáo døc 
 

UV Nghiên cÙu k‰ hoåch 
UV HuÃn luyŒn 
UV Tu thÜ 
UV Chuyên næng 
 

UV LÎch sº  và Nghi lÍ  
UV TÜÖng t‰ Xã h¶i 
UV Doanh t‰  
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III. CÃp Gia ñình: 
 
M‡i ÇÎa phÜÖng thuÆn l®i có th‹ thành lÆp m¶t hay nhiŠu Gia ñình PhÆt Tº, song 
không nhÃt ÇÎnh khu v¿c. 
 
M‡i Gia ñình phäi có tÓi thi‹u 2 Çoàn trª lên. 
 
M‡i ñoàn có tÓi thi‹u 2 ñ¶i, Chúng, ñàn và sÓ ñoàn sinh tØ 12 Ç‰n 32 em. 
 
M‡i ñ¶i (Thanh, Thi‰u niên), Chúng (Thanh, Thi‰u n») hay ñàn (Oanh VÛ) có tØ 
6 Ç‰n 8 em. 
 
ƒn ÇÎnh tu°i cho tØng ngành: 
§ Ngành Oanh vÛ tØ 7 Ç‰n 12 tu°i 
§ Ngành Thi‰u tØ 13 Ç‰n 17 tu°i 
§ Ngành Thanh tØ 18 tu°i trª lên 

 
CÖ cÃu t° chÙc và ÇiŠu hành m¶t ÇÖn vÎ Gia ñình PhÆt Tº nhÜ sau: 
§ Ban Huynh TrÜªng: GÒm 

1 Gia trÜªng 
1 Phø tá Gia trÜªng (ÇÜ®c m©i n‰u cÀn) 
1 Liên ñoàn TrÜªng 
1 ho¥c 2 Liên ñoàn Phó 
1 ThÜ Kš 
1 Thû QuÏ 

 
Các ñoàn trÜªng, ñoàn phó các ngành. M‡i ñoàn có 1 ñoàn trÜªng và 1 hay 2 
ñoàn phó Ç‹ ÇiŠu Ç¶ng sinh hoåt Çoàn)  
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Tùy theo sÓ lÜ®ng Huynh TrÜªng, ñoàn sinh và nhu cÀu hoåt Ç¶ng cûa Gia ñình, 
ngoài các chÙc vø Çã nêu có th‹ cº thêm các huynh trÜªng Ç¥c trách: Báo chí, 
væn nghŒ, th‹ thao, væn hóa xã h¶i v.v... 
 
§ ñ¶i, Chúng, ñàn: GÒm 

1 ñ¶i, Chúng hay ñàn trÜªng 
1 ho¥c 2 ñ¶i, Chúng hay ñàn phó 

 
Ngoåi trØ Bác Gia TrÜªng là ÇÜ®c m©i (do BHT m©i v§i s¿ ÇŠ nghÎ cûa t° chÙc 
PhÆt giáo sª tåi), các Ban viên khác ÇŠu do BHT bÀu lên. 
 
V§i cÖ cÃu t° chÙc nhÜ vÆy, nhiŒm vø và quyŠn hån cûa các ban viên trong Çó 
ÇÜ®c quy ÇÎnh cÖ bän nhÜ sau: 
§ Gia trÜªng: VÎ này là m¶t cÜ sï tØ 40 tu°i trª lên. Có uy tín trong t° chÙc 

PhÆt giáo tåi ÇÎa phÜÖng và hi‹u bi‰t vŠ Gia ñình PhÆt Tº, do Ban 
Huynh TrÜªng m©i; N‰u là Liên ñoàn TrÜªng tØ 40 tu°i trª lên có Çû tÜ 
cách và uy tín v§i t° chÙc PhÆt giáo sª quan có th‹ kiêm chÙc Gia trÜªng 
- DuyŒt khán hÒ sÖ xin gia nhÆp Gia ñình PhÆt Tº Ç‹ thâu nhÆn ñoàn 
sinh m§i - Thay m¥t Ban Huynh TrÜªng vŠ các công viŒc ÇÓi ngoåi liên 
quan Ç‰n Gia ñình PhÆt Tº - Thi hành N¶i quy và cùng BHT chÎu trách 
nhiŒm trÜ§c BHD MiŠn. 
 

§ Liên ñoàn TrÜªng: Tr¿c ti‰p ÇiŠu Ç¶ng BHT v§i s¿ phø tá cûa 1 hay 2 
Liên ñoàn Phó - Thi hành chÌ thÎ cûa BHD MiŠn hay ñåi diŒn BHDTÐ 
tåi ÇÎa phÜÖng - T° chÙc các l§p HuÃn LuyŒn ñ¶i, Chúng và ñàn 
trÜªng/phó trong Gia ñình - T° chÙc các cu¶c lÍ, tråi, triÍn lãm, væn 
nghŒ và công tác xã h¶i thu¶c phåm vi Gia Çình có s¿ h¶i š cûa BHD 
MiŠn hay ñåi diŒn BHDTÐ tåi ÇÎa phÜÖng. 
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§ ThÜ Kš: Lo phÆn s¿ nhÆt tu sª sách cûa Gia Çình - Các công viŒc có tính 
cách hành chánh, ti‰p nhÆn væn thÜ, d¿ thäo væn thÜ và quän trÎ các hÒ 
sÖ. 
 

§ Thû quÏ: Gi» sª chi thu. Gi» tài chánh cûa Gia Çình; ThÜ©ng xuyên báo 
cáo tình trång tài chánh cho Bác gia trÜªng và BHT - Tìm k‰ hoåch gây 
quÏ cho Gia ñình phÓi h®p v§i Ban Bäo Tr®. 
 

§ ñoàn trÜªng: Thi hành quy‰t nghÎ cûa BHT và ÇiŠu khi‹n ñoàn cûa 
mình v§i s¿ phø tá cûa ñoàn Phó - Hoåch ÇÎnh chÜÖng trình tu h†c và 
hoåt Ç¶ng hàng tháng, hàng tuÀn cho ñoàn - T° chÙc tråi và du ngoåi 
cûa ñoàn (có s¿ chÃp thuÆn cûa LñT) - ChÎu trách nhiŒm vŠ ñoàn ÇÓi 
v§i LñT. 

 
§ ñ¶i, Chúng, ñàn TrÜªng: Thi hành quy‰t ÇÎnh cûa ñoàn trÜªng, ÇiŠu 

khi‹n ñ¶i, Chúng, ñàn cûa mình v§i s¿ phø tá cûa ñ¶i, Chúng, ñàn Phó 
- Soån chÜÖng trình sinh hoåt hàng tuÀn cuä ñ¶i, Chúng, ñàn (d¿a theo 
chÜÖng trình cûa ñoàn) - ChÎu trách nhiŒm vŠ ñ¶i, Chúng, ñàn v§i 
ñoàn trÜªng; Ban Huynh TrÜªng m‡i 3 tháng ít nhÃt h†p m¶t lÀn. Các 
ñoàn h†p hàng tuÀn, có khi chia ngành nam, n» h†p riêng - M‡i tam cá 
nguyŒt (3 tháng) Gia Çình phäi gªi bän tÜ©ng trình lên BHD MiŠn Ç‹ báo 
cáo tình hình sinh hoåt Gia ñình. 

 
TÃt cä các Huynh trÜªng, Gia trÜªng trong Gia ñình phäi d¿ các phiên h†p do 
BHD MiŠn ÇÎnh. 
 
Thi‰t lÆp phÜÖng tiŒn liên låc thÜ©ng xuyên v§i BHD Ç‹ nhÆn tin tÙc PhÆt s¿ 
chung. 
NhiŒm vø cÖ bän cûa BHT: 
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§ ñiŠu khi‹n sinh hoåt Gñ và các PhÆt s¿ khác cûa Giáo H¶i ÇÎa phÜÖng 
và BHD. 

§ Thi hành chÜÖng trình hoåt Ç¶ng PhÆt s¿ do BHD quy‰t nghÎ. 
§ T° chÙc tråi huÃn luyŒn ñ¶i, Chúng và ñàn TrÜªng/Phó. 
§ T° chÙc thi vÜ®t bÆc cÛng nhÜ trao cÃp hiŒu BÆc HÜ§ng ThiŒn và SÖ 

ThiŒn. 
§ Mª các l§p h¶i h†c cho Huynh trÜªng trong ÇÖn vÎ, huÃn luyŒn Huynh 

trÜªng m§i vào Gia  ñình. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ghi chú: HiŒn nay tåi Hoa Kÿ, m‡i ÇÖn vÎ GñPT tùy thu¶c vào nhu cÀu sinh 
hoåt cûa tØng ÇÎa phÜÖng nên t° chÙc hŒ thÓng quän trÎ có ch‡ khác biŒt so v§i 
cÖ ch‰ truyŠn thÓng trÜ§c Çây, nhÜng t°ng th‹ vÅn gi» ÇÜ®c nh»ng y‰u tÓ cæn bän 
v§i N¶i Quy cûa GñPTVN. 
 

Gia trÜªng 

Liên Çoàn trÜªng  

Ban bäo tr® 

Thû quÏ ThÜ kš 

Ngành thanh Ngành oanh 

Liên ñoàn phó Liên ñoàn phó 

Ngành thi‰u 

ñoàn trÜªng 
ñoàn phó 
ñ¶i/Chúng trÜªng 
ñ¶i/Chúng phó 
 

ñoàn trÜªng 
ñoàn phó 
ñ¶i/Chúng trÜªng 
ñ¶i/Chúng phó 
 

ñoàn trÜªng 
ñoàn phó 
ñàn trÜªng 
ñàn phó 
 

CVGH 



 19 

 

IV. H¶i ñÒng Minh Nghïa (TÐ) - Ñy Ban Quän TrÎ  
Huynh TrÜªng  / H¶i ñÒng K› LuÆt (MiŠn, Gñ) 

 (khen thÜªng và k› luÆt) 
 
NhÜ Çã ÇÜ®c nói Ç‰n trong møc ‘‘CÃp Trung ÐÖng’’, H¶i ÇÒng minh nghïa do 
H¶i ÇÒng ChÌ Çåo và Giám sát thành lÆp nên khi có nhu cÀu khen thÜªng ho¥c k› 
luÆt m¶t thành viên nào phåm l‡i ho¥c tåo thành tích thu¶c cÃp Trung ÐÖng.   
 
Riêng cÃp MiŠn và các ÇÖn vÎ, hiŒn nay vÅn duy trì Ñy Ban Quän TrÎ Huynh 
TrÜªng, Xét tØng nhu cÀu sinh hoåt Ñy Ban này thành lÆp H¶i ñÒng K› LuÆt Ç‹ 
phê phán viŒc làm sai quÃy cûa thành viên n‰u có. 
 
N‰u là cÃp ÇÖn vÎ: Thành phÀn do Bác gia trÜªng chû t†a và tÃt cä Huynh 
trÜªng ÇŠu d¿ n‰u ngÜ©i phåm l‡i là Huynh trÜªng chÜa th† cÃp bÆc. Do Bác Gia 
trÜªng chû t†a và chÌ có nh»ng Huynh trÜªng ngang và trên cÃp d¿ n‰u ngÜ©i 
phåm l‡i là Huynh trÜªng có cÃp bÆc. Bu°i h†p có ÇÜÖng s¿ t§i và hoan h› nhÆn 
l‡i và sám hÓi là bu°i h†p thân mÆt trong Gia Çình. 
 
N‰u là cÃp BHD: Do TrÜªng Ban chû t†a, cÓ vÃn. Các ûy viên tham d¿ tùy theo 
cÃp bÆc cûa Huynh trÜªng phåm l‡i Ç‹ m©i tham d¿.  
 
Bu°i h†p mà không có ÇÜÖng s¿ thì hoãn låi và ÇÜa thÜ m©i låi. Bu°i h†p sau n‰u 
thành thì thôi, n‰u ÇÜÖng s¿ vÅn không Ç‰n ho¥c có Ç‰n mà không chÎu nhÆn l‡i 
hay có š công kích phäi h†p H¶i ñÒng. Tùy theo báo cáo cûa BHD ÇÖn vÎ, cûa 
BHD (MiŠn) mà ki‹m chÙng låi ch¡c ch¡n rÒi quy‰t ÇÎnh biŒn pháp giao cho 
BHT ÇÖn vÎ hay BHD liên hŒ cûa ÇÜÖng s¿ thi hành. 
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Hình thÙc k› luÆt: 
1. Phê bình không có biên bän: Trong trÜ©ng h®p phåm l‡i nhË, H¶i ñÒng 

chÌ phê bình và khuy‰n khích ÇÜÖng s¿ phäi sám hÓi. 
2. Phê bình có biên bän: H¶i ñÒng phê bình có ghi vào biên bän thì phäi 

ghi vào sách tÎch cûa ÇÜÖng s¿ và gªi vŠ BHD các CÃp liên hŒ trong 
trÜ©ng h®p cÀn thi‰t. 

3. Cänh cáo: Cänh cáo ÇÜÖng s¿ cÛng phäi ghi vào sách tÎch. 
4. Cho nghï hoåt Ç¶ng có ÇÎnh kÿ: H¶i ñÒng phäi ghi vào biên bän và tin 

cho BHD rõ. Huynh trÜªng phåm l‡i không ÇÜ®c giúp viŒc cho ñoàn 
khác trong th©i kÿ bÎ nghï hoåt Ç¶ng. 

5. Trøc xuÃt: Quy‰t ÇÎnh trøc xuÃt phäi gªi vŠ BHD các CÃp Ç‹ loan cho 
toàn th‹ T° chÙc bi‰t, không m¶t Gia ñình nào ÇÜ®c thØa nhÆn ngÜ©i bÎ 
trøc xuÃt. 

6. ñÜa ra pháp luÆt: Báo cáo Giáo H¶i tr¿c thu¶c, BHD các CÃp liên hŒ Ç‹ 
ÇÜa ra pháp luÆt. 
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Khuôn dÃu 
 
 
 
Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ có khuôn dÃu riêng. 3 CÃp sau Çây có 
khuôn dÃu Ãy: 

1. Ban HÜ§ng DÅn Trung ÐÖng 
2. Ban HÜ§ng DÅn MiŠn. 
3. Ban Huynh TrÜªng Gia ñình. 

 
Hình thÙc khuôn dÃu CÃp Trung ÐÖng: 
§ Kích thÜ§c ÇÜ©ng kính 45mm (ly) 
§ Nºa vòng tròn trên có ch»: Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ 
§ Nºa vòng tròn dÜ§i có ch» Ban HÜ§ng DÅn 
§ Hàng ngang gi»a có ch» Trung ÐÖng 
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Hình thÙc khuôn dÃu CÃp MiŠn: 
§ Kích thÜ§c ÇÜ©ng kính 40mm (ly) 
§ Nºa vòng tròn trên có ch»: Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ 
§ Nºa vòng tròn dÜ§i có ch» Ban HÜ§ng DÅn 
§ Hàng ngang gi»a là danh xÜng cûa MiŠn 

 

 
 
 
Hình thÙc khuôn dÃu CÃp Gia ñình: 
§ Kích thÜ§c ÇÜ©ng kính 35mm (ly) 
§ Nºa vòng tròn trên có ch»: Gia ñình PhÆt Tº ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ 
§ Nºa vòng tròn dÜ§i là tên thành phÓ và ti‹u bang 
§ Hàng ngang gi»a là danh hiŒu cûa Gia ñình 
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NhiŒm vø ÇÓi v§i ngành ngang 
 
 
 
TÃt cä Ban HÜ§ng DÅn và Ban Huynh TrÜªng ÇŠu chÎu trách nhiŒm v§i Giáo 
H¶i, H¶i hay Ban TrÎ S¿ PhÆt Giáo sª quan vŠ t° chÙc Gia ñình PhÆt Tº, tÙc 
giáo døc tu°i trÈ PhÆt giáo. 
 
Thi hành và ÇiŠu khi‹n ngành d†c Ç‹ hoàn thành nhiŒm vø ÇÓi v§i Giáo H¶i, H¶i 
hay Ban TrÎ S¿.  
 
Và tÃt cä m†i sinh hoåt cÛng cÀn phäi xét š ki‰n Ban HÜ§ng DÅn mà ÇŠ ra, trong 
khuôn kh° N¶i quy - Quy ch‰ GñPT ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ. 
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Tài chánh 
 
 
 
Tài chánh và khí mänh cûa cÃp nào thì do cÃp Ãy t¿ túc v§i s¿ giúp Ç« cûa Giáo 
H¶i, H¶i hay Ban TrÎ S¿ H¶i PhÆt Giáo sª quan và s¿ Çóng góp cûa Çoàn viên 
hay các cu¶c gây quÏ do Gia ñình t° chÙc.  
 
CÛng có th‹ là do các månh thÜ©ng quân, thân h»u giúp Ç«. M†i s¿ chi, thu phäi 
có s° sách phân minh và có TrÜªng Ban hay Gia TrÜªng kš khán. 
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K‰t LuÆn 
 
 
S¿ liên hŒ GñPT n¢m trên hai hŒ thÓng: 
§ HŒ thÓng d†c: BHD Trung ÐÖng - MiŠn - Gia ñình - ñoàn - ñ¶i 

(Chúng, ñàn) 
§ HŒ thÓng ngang: Giáo H¶i, H¶i, Ban TrÎ S¿ PhÆt Giáo... 

 
Hai hŒ thÓng này chÙng tÕ "GñPT chúng ta vÓn là t° chÙc có ThÀy, có trò, có 
chú, có bác, có anh, có em, m¶t t° chÙc có tính chÃt Çåi gia Çình ÇÜ®c ÇiŠu 
khi‹n bªi chính ÇÙc PhÆt và nh»ng l©i giáo huÃn thanh tÎnh cûa Ngài". Nên, 
trong nh»ng bu°i h†p - dù ª hŒ thÓng ngang hay hŒ thÓng d†c - phäi gi» Çúng 
phong Ç¶ cûa ngÜ©i con PhÆt giäi quy‰t viŒc PhÆt. Hòa nhã trong l©i nói, thành 
khÄn lúc phát bi‹u š ki‰n, dÎu dàng lúc cÀn phäi ÇÓi thoåi, cä š chí tÆp trung vào 
cu¶c bàn luÆn. 
 
Gi» Çúng tác phong, thi hành Çúng nh»ng ÇiŠu trên, không nh»ng m†i š ki‰n dÎ 
ÇÒng ÇÜ®c san ph£ng m¶t cách nhanh chóng mà Çåo tình cÛng ÇÜ®c k‰t ch¥t. 
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