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HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM 
 

CHƯƠNG I 

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH  
 

Điều 1: Hội có tên là: “ Hội Đồng Họ Nguyễn Việt Nam” 

Hội có logo của Hội: biểu tượng hình dưới 

 
 Diễn giải: Có 2 con rồng chầu 2 bên để nâng và bảo vệ chữ Nguyễn viết cách điệu bằng 

thư pháp, trên có dòng chữ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM, dưới có Tên trang web: 

honguyenvietnam.org của cổng thông tin điện tử họ Nguyễn Việt Nam. Nền của Logo là mặt 

trống đồng Lạc Việt. Nền xanh lá, hai bên là hai đóa SEN biểu tượng quốc hoa của Việt Nam. 

Có cổng thông tin điện tử là: www.honguyenvietnam.org 

Điều 2: Hội Đồng Họ Nguyễn Việt Nam là một tổ chức xã hội quần chúng rộng rãi của những 

người cùng mang Họ Nguyễn ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài không phân biệt tôn 

giáo, tầng lớp, nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị xã hội có cùng tâm huyết tôn vinh, giữ gìn bảo tồn 

dòng họ mình.  

 Hội hoạt động trên phạm vi cả nước. Hội có tư cách pháp nhân có con dấu riêng và có tài 

khoản tại ngân hàng .Trụ sở của Hôi đặt tại 307/17 Nguyễn Văn Trổi, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận Tp Hồ Chí Minh, và văn phòng Hà Nội đặt tại: 48 Ngỏ 429 Phố Thụy Khuê, Phường 



Bưởi, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội. Hội hoạt động tuân thủ theo các qui định của hiến pháp và pháp 

luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam và chịu sự quản lý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

Điều 3: Hội hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục đem lại cho những người cùng 

mang Họ Nguyễn ở khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài có được những hiểu biết về lịch sử 

của dòng họ mình, từ đó khích lệ những người cùng mang Họ Nguyễn có tinh thần thương yêu 

giúp đỡ đùm bọc nhau, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc, làm rạng ranh Tổ tông, khích 

lệ con cháu họ Nguyễn noi theo các bậc tiền bối để xây dựng cuộc sống mới, văn minh. Góp 

phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và thịnh vượng 

Hội giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam 

 

CHƯƠNG II 

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM 
 

Điều 4: Nhiệm vụ chủ yếu của Hội 

Tìm hiểu nguồn gốc Họ Nguyễn Việt Nam, lịch sử phát triển và sự ra đời của các chi 

Họ.Tìm hiểu và vinh danh những nhân vật nổi tiếng, các doanh nhân của dòng họ nhằm khích lệ 

con cháu họ Nguyễn noi theo để xây dựng cuộc sống mới, văn minh. Góp phần xây dựng nước 

Việt Nam hòa bình, dân chủ và thịnh vượng 

Xây dựng quỹ từ thiện từ sự vận động đóng góp của những nhà hảo tâm, các doanh nhân 

mang dòng họ Nguyễn ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Để từ đó giúp đỡ về vật chất và tinh 

thần các gia đình, con em gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ và khích lệ các con em trong 

dòng tộc vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng cuộc sống.  

Xây dựng nhà thờ họ Nguyễn tại Việt Nam, tôn tạo các di tích có liên quan đến các danh 

nhân lịch sử họ Nguyễn. 

Liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân trong dòng họ, nhằm hỗ trợ nhau, 

chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ, tay nghề và tạo công ăn việc làm cho các thế hệ  

Điều 5: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và danh dự của hội viên của Hội. 

 Hội tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu để tuyên truyền về nguồn gốc, lịch sử phát triển 

họ Nguyễn Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển hội viên, quan tâm sự phát triển hội viên ở mọi tầng 

lớp. Phát triển hội viên , thành viên người họ Nguyễn ở trong nước và nước ngoài và hỗ trợ nhau 

trên mọi lĩnh vực một cách tự nguyện. 

 

 

CHƯƠNG III 

HỘI VIÊN 
 

Điều 6: Người Việt Nam và người nước ngoài sống xa Tổ quốc mang họ Nguyễn có tâm huyết 

tôn vinh, giữ gìn bảo tồn dòng họ mình và tán thành điều lệ Hội, tự nguyện đăng ký  làm thành 

viên của Hội, tham gia các hoạt động của Hội thì sẽ được vào danh sách chính thức của Hội. 

( đăng ký thành viên chức thức của hội đồng Họ Nguyễn Việt Nam tại : 

www.honguyenvietnam.org –mục đăng ký thành viên ) 

 Những người có nhiều đóng góp cho Hội có thể được cộng nhận là hội viên bảo trợ hoặc 

hội viên danh dự của Hội. 

Điều 7: Hội viên có nghĩa vụ: 

 1. Thường xuyên tham gia hoạt động của Hội thông qua các chi hội, các trung tâm, các 

câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu cơ sở của Hội đồng Họ Nguyễn Việt Nam. 

http://www.honguyenvietnam.org/


 2. Chấp hành đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội và của Hiến pháp, Pháp luật Nhà 

nước và địa phương. 

 3. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia giáo dục lòng nhân ái, giúp đỡ mọi 

người, mọi gia đình họ Nguyễn khi có khó khăn hoạn nạn. 

 4. Chống mọi khuynh hướng chia rẽ, bè phái ảnh hưởng không tốt đến sự đoàn kết nhất 

trí và danh dự của Hội. 

 5. Có tinh thần tự nguyện đóng góp, vận động mọi người đóng góp cho quỹ Hội và tham 

gia các chương trình dự án của Hội. 

 6. Có nghĩa vụ xây dựng kênh thông tin, gửi bài viết về lịch sử văn hóa dòng họa gửi lên 

ban biên tập cổng thông tin cộng đồng họ Nguyễn Việt Nam ( Nếu có khả năng ) 

Điều 8: Hội viên có quyền lợi: 

 1. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết, giám sát các hoạt động của Hội, góp ý kiến cho các 

lãnh đạo của Hội. 

 2. Tham gia các cuộc họp cơ sở của Hội, các sinh hoạt và hoạt động phong trào của Hội 

đồng họ Nguyễn Việt Nam. 

 3. Đề xuất các hoạt động, dự án, các cuộc vận động từ thiện, xây dựng của Hội. 

 4. Được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh của Hội cơ sở và các cấp. Được tham 

gia bầu cử đại biểu để bầu ban chấp hành các cấp. 

 5. Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như danh dự nhân phẩm của hội 

viên. 

 6. Được cấp thẻ hội viên. 

 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM  
 

Điều 9: Tổ chức Hội Đồng Họ Nguyễn Việt Nam gồm có 

1. Ban chấp hành Hội toàn quốc (trong ban chấp hành có ban điều hành) 

2. Các chi hội ở các tỉnh, thành phố. 

3. Các chi hội cơ sở: quận, huyện. 

4. Phòng phát triển tài chính và triển khai các dự án. 

5. Phòng nghiên cứu văn hóa lịch sử và tuyên truyền  

6. Phòng thông tin truyền thông và biên tập tài liệu cổng thông tin điện tử honguyenvietnam.org  

Điều 10: Nhiệm kỳ Đại hội cơ sở và chi Hội là 2 năm, nhiệm kỳ Đại hội của Hội là 5 năm. Đại 

hội bất thường khi có 2/3 cơ sở đề nghị yêu cầu và chỉ được triệu tập khi nhiệm kỳ đã được ½ 

thời gian quy định. 

Điều 11: Đại hội có nhiệm vụ: 

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua 

2. Thông qua phương hướng nhiệm kỳ mới. 

3. Thông qua tài chính Hội. 

4. Thảo luận sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội. 

5. Bầu ban chấp hành mới và các chức danh chủ chốt Hội và suy tôn Chủ tịch danh dự Hội nếu 

có yêu cầu. 

Điều 12: Tiêu chuẩn hội viên được lựa chọn bầu vào BCH và các chức danh lãnh đạo Hội: 

1. Có uy tín và nhân phẩm tốt, có năng lực đưa ra được các quyết sách điều hành, điều phối các 

hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Hội. 

2. Có nhiệt tâm giúp đỡ các đối tượng của Hội. 

3. Có khả năng và sức khỏe hoạt động. 

4. Là người họ Nguyễn, có lý lịch rõ ràng 



Điều 13: Trong thời gian hoạt động nếu Ủy viên BCH không tham gia sinh hoạt BCH nhiệm kỳ 

liên tục mà không báo cáo có lý do hoặc tự thấy không đủ điều kiện tham gia thì có thể làm văn 

bản xin miễn nhiệm hoặc BCH có thể miễn nhiệm. 

 Ủy viên BCH có hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Hội hoặc phạm pháp 

luật Nhà nước thì BCH có thể miễn nhiệm hoặc xóa tên khỏi Hội. 

Điều 14: Số lượng Uỷ viên BCH gọn nhẹ đủ năng lực do BCH cũ đề xuất và Đại hội quyết định. 

BCH Hội sẽ bầu ra Chủ tịch, các phó chủ tịch, và các trưởng phòng ban của Hội và phải được 

thông qua Đại hội lấy ý kiến và được quá bán hội viên của Đại hội đồng ý . 

 Việc bổ sung Ủy viên BCH (nếu thiếu) phải được Hội nghị toàn thể BCH thông qua nhất 

trí. Nhưng số lượng bổ sung không được quá 20% tổng số Ủy viên BCH đã có. 

 Kỳ họp thường xuyên BCH 1 năm 2 lần để đánh giá hoạt động Hội trong 6 tháng hoặc 1 

năm và thông qua các chương trình công tác của Hội: 

 - Kiểm điểm, đánh giá công tác của Hội đã đạt được và những tồn tại cần làm. 

 - Xét nhân sự bổ sung, miễn nhiệm thay đổi của các cấp Hội (nếu có). 

 - Thông qua tài chính Hội. 

 - Xét khen thưởng Hội viên 

Điều 15: Ban thường trực có 7 ủy viên gồm: Chủ tịch, 3 phó chủ tịch ở ba miền (Bắc, Trung, 

Nam), thư ký Hội, trưởng phòng phát triển tài chính và triển khai các dự án, trưởng phòng 

nghiên cứu văn hóa lịch sử và tuyên truyền. 

 Kỳ họp thường xuyên của ban thường trực tối đa 3 tháng 1 lần. 

 Nhiệm vụ của Ban thường trực:  

 - Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hàng quý,  

hàng năm và đôn độc hoạt động của các cơ sở. 

 - Cử các chức danh để tham gia trực tiếp hoạt động của Hội và điều phối hoạt động gây 

quỹ, tuyên truyền hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của người 

họ Nguyễn Việt Nam, hoặc các vùng miền có thiên tai. 

 - Giải quyết các đề nghị của cơ sở và khiếu nại, tố cáo của hội viên. 

 Ban thường trực quyết định về việc thành lập văn phòng, kế toán trưởng, thủ quỹ, thư ký 

tổng hợp. 

Điều 16: Hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách. Chủ tịch Hội là 

người chịu trách nhiệm, điều hành toàn diện hoạt động của Hội theo điều lệ và quy định của 

pháp luật Nhà nước. Là chủ tài khoản của Hội, là người quyết định cuối cùng và chịu trách 

nhiệm về các khoản chi của Hội, có quyền ủy quyền cho phó chủ tịch thực hiện chức năng của 

mình. 

 Các phó chủ tịch là người giúp chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phó chủ 

tịch thường trực giải quyết thay các công việc khi chủ tịch đi vắng hoặc được chủ tịch ủy quyền. 

Thư ký hội: Giúp chủ tịch và các phó chủ tịch thực hiện việc truyền đạt các chủ trương, 

đường lối của Hội. Tổ chức các hội nghị, đại hội của Hội. Tiếp thu, ghi chép các ý kiến của các 

hội viên, các tổ chức, các doanh nghiệp doanh  nhân góp ý cho Hội.  

Điều 17: Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra có 3 thành viên: Trưởng ban, phó ban và ủy viên. Ban 

kiểm tra có nhiệm vụ: 

1. Kiểm tra hoạt động của Hội theo định kỳ việc chấp hành điều lệ và tổ chức Hội 

2. Kiểm tra quỹ và tài chính Hội và thực hiện quy tắc về kế toán, thủ quỹ, thu chi.. 

3. Kiểm tra các tổ chức cơ sở. 

4. Cùng Ban thường trực giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Hội và 

hội viên. 

CHƯƠNG V 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN  



 

Điều 18: Nguyên tắc tài chính của Hội: 

 Hội phải tổ chức công tác kế toán thống kê theo đúng các quy định của pháp lệnh kế toán 

thống kê, chấp hành các chế độ, quy định về hóa đơn, chứng từ kết toán. 

 Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, các doanh nhân, các nhân đóng 

góp ủng hộ, tài trợ và được tài trợ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh. 

 Lập và gửi đầy đủ đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu chi hàng năm cho 

ban thường trực và Đại hội của Hội 

Điều 19: Nguồn thu và nội dung chi của Hội: 

1. Nguồn thu: 

- Hội phí của hội viên (không bắc buộc, nhưng nếu hội viên có khả năng đóng góp thì được ghi 

lại xét vinh danh hàng năm). 

- Hội viên tự nguyện đóng góp (ngoài phần hội phí, nhằm tăng cường cho quỹ hội phát triển 

thiện nguyện các kế hoạch của hội đồng Họ Nguyễn Việt Nam). 

- Các nguồn thu gây quỹ qua các hoạt động của Hội. 

- Các nguồn thu do các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ. 

- Đất đai, nhà cửa, phương tiện do tài trợ. 

2. Các khoản chi:  

- Trợ cấp học bổng cho học sinh sinh viên họ Nguyễn nghèo học giỏi 

- Trợ cấp đột xuất cho các đối tượng họ Nguyễn bị thiên tai, bão lụt. 

- Trợ cấp cho trẻ em, người tàn tật, gia đình trong họ khó khăn, hoạn nạn, người có bệnh nặng 

nghèo khổ. 

- Chi phí bảo đảm 1 phần cho hoạt động của BCH xăng xe, văn phòng phẩm, tiền đi lễ tại các chi 

họ, các hoạt động quảng bá, truyền thông. 

- Chi cho các hoạt động của các cuộc gặp gỡ giao lưu, Tết, Đại hội… 

- Chi cho việc thực hiện các dự án như tu bổ các di tích đền đài miếu mạo của những danh nhân 

mang họ Nguyễn. Xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam. 

- Chi mua quần áo đỏ, quà biếu tặng các cụ trong họ hưởng thọ từ 100 tuổi trở lên 

BCH Hội có quy chế cụ thể về quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng định mức các khoản 

chi. 

 Các khoản chi được thực hiện theo quy định của điều lệ Hội phù hợp với các quy định 

của Pháp luật. 

Điều 20: Tài sản của Hội 

1. Tất cả tài sản của Hội đều giao cho BCH Hội quản lý để thực hiện nhiệm vụ của Hội. 

2. Các tài sản của Hội phải được sử dụng hiệu quả đúng mục đích, đúng pháp luật 

3. Trường hợp Hội ngừng hoạt động (giải thể, chia tách, sát nhập) thì tài sản Hội được sử lý như 

sau: Sau khi đã quyết toán tất cả các khoản nợ (nếu có) số tài sản còn lại kể cả đất đai, nhà thờ 

Họ sẽ được cung tiến vào việc duy trì, tu bổ cho nhà thờ Họ và các di tích lịch sử có liên quan 

đến họ Nguyễn. 

 

CHƯƠNG VI 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT  
 

Điều 21: Những hội viên và cơ sở có đóng góp nhiều thành tích sẽ được BCH Hội xét khen 

thưởng bằng nhiều hình thức như: Giấy khen, bằng khen, huy hiệu, bằng ghi công, bằng tôn 

vinh, tạc trên bia đá tại nơi nhà thờ họ Nguyễn 



Điều 22: Cá nhân đơn vị nào lợi dụng danh nghĩa Hội để hoạt động vụ lợi, vi phạm điều lệ Hội 

tùy theo mức độ sẽ bị phê bình hoặc xóa tên hội viên, thu hồi những đồng tiền bất chính do vụ 

lợi mà có. Nếu nặng hơn sẽ chuyển đến cơ quan pháp luật xử lý theo quy định. 

 

CHƯƠNG VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  
 

Điều 23: Điều lệ này gồm 7 chương 24 điều được dự thảo và sẻ trình lên Đại hội đại biểu Hội 

Đồng Họ Nguyễn Việt Nam thông qua, và có hiệu lực từ ngày được Bộ Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch phê duyệt 

Điều 24: Đại hội Đại biểu của Hội Đồng Họ Nguyễn Việt Nam mới được quyền sửa đổi và bổ 

sung Điều lệ hoạt động của Hội. Mọi sửa đổi, bổ sung điều lệ phải được Bộ Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch ra quyết định chuẩn y mới có giá trị thi hành. 

 

                                                            Tp Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ........... năm 2019 

TM CHO BAN SÁNG LẬP  / BCH                                                                                    

Chủ tich Hội 

 
 UVTW Đảng - Nguyễn Hồng Quân 

 

                           (    Người soạn dự thảo:  TS. Nguyễn Hữu Thi – Mr : Nguyễn Văn Thịnh 

) 

 

                                             


