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Nội Quy 
Đoàn Nam Giới 

  

Lời Mở Đầu 

Đoàn	  Nam	  Giới	   của	  Giáo	  Hạt	   Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ	  được	   tổ	   chức	   theo	   “Alliance	  Men”	   của	  Hội	  
Truyền	  Giáo	  Phước	  Âm	  Liên	  Hiệp.	  	  Với	  tinh	  thần	  hiệp	  nhất	  trong	  Chúa,	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  
Hạt	  Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ	  liên	  kết	  tất	  cả	  mọi	  Nam	  Tín	  Hữu	  trong	  các	  Hội	  Thánh	  thuộc	  Giáo	  Hạt	  
Tin	  Lành	  Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ,	  nhằm	  mục	  đích	  phổ	  biến	  ơn	  cứu	  rỗi	  	  của	  Chúa	  Jesus,	  và	  hổ	  trợ	  các	  
chương	  trình	  truyền	  giáo	  tại	  hải	  ngoại	  cũng	  như	  tại	  quốc	  nội	  của	  Hội	  Truyền	  Giáo	  Phước	  Liên	  
Hiệp.	  

Điều 1 – Danh Hiệu 

Tổ	  chức	  nầy	  lấy	  danh	  hiệu:	  

ĐOÀN	  NAM	  GIỚI	  CỦA	  GIÁO	  HẠT	  VIỆT	  NAM	  HOA	  KỲ	  	  

Khẩu Hiệu:  

“Người	  Nam	  khắp	  nơi	  hãy	  đưa	  tay	  thánh	  sạch	  lên	  trời	  mà	  cầu	  nguyện,	  	  

đừng	  giận	  dữ	  và	  cãi	  cọ.”	  	  

1 Ti-mô-thê 2:8 

Đoàn Ca: 

Tinh	  Binh	  Thập	  Tự	  -‐	  Thánh	  Ca	  #	  323	  

Điều 2 – Mục Tiêu 

Mục	  tiêu	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ	  gồm	  có:	  

1. Xây	  dựng	  tình	  đoàn	  kết	  giữa	  các	  Nam	  Tín	  Hữu	  trong	  Giáo	  Hạt	  

2. Phổ	  biến	  ơn	  cứu	  rỗi	  của	  Chúa	  Jesus	  	  

3. Cầu	  nguyện	  cho	  công	  cuộc	  truyền	  giáo	  trên	  khắp	  thế	  giới	  

4. Hổ	  trợ các chương trình phát triển của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp	  
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Điều 3 – Ban Viên 

Thuộc	  viên	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ	  là	  những	  Nam	  Tín	  Hữu	  chính	  thức	  
của	  các	  Hội	  Thánh	  Việt	  Nam	  trong	  Giáo	  Hạt.	  

Điều 4 – Hội Đồng Bầu Cử 

Khoản 4.1. – Cấp Giáo Hạt  

Mỗi	  năm	  nhân	  dịp	  Hội	  Đồng	  Giáo	  Hạt,	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  sẽ	  tổ	  chức	  một	  kỳ	  Hội	  Đồng	  
riêng,	  để	  thảo	  luận	  và	  bầu	  cử	  lại	  Ban	  Chấp	  Hành.	  	  Ngoài	  ra	  nếu	  cần,	  Đoàn	  Nam	  Giới	  có	  thể	  tổ	  
chức	  những	  cuộc	  họp	  đặc	  biệt.	  

Khoản 4.2. – Cấp Vùng 

Mỗi	  2	  năm	  một	  lần,	  các	  Ban	  Nam	  Giới	  trong	  vùng	  sẽ	  họp	  lại,	  để	  bầu	  cử	  Uỷ	  Viên	  Vùng	  dưới	  sự	  
chủ	  tọa	  của	  Đoàn	  Trường.	  

Khoản 4.3. – Cấp Địa Phương 

Tại	   các	  Hội	   Thánh,	   ngoài	   kỳ	   họp	   thường	  niên,	   Ban	  Nam	  Giới	   Chi	  Hội	   cũng	   có	   thể	   tổ	   chức	  
những	  buổi	  họp	  bất	  thường.	  

Điều 5 – Tổ Chức Hành Chánh 

Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  gồm	  có:	  

Đoàn	  Trưởng,	  Đoàn	  Phó,	  Thư	  Ký,	  Thủ	  Quỹ,	  và	  các	  Ủy	  Viên	  Vùng	  

Nhiệm	  kỳ	  của	  Đoàn	  Trưởng	  là	  4	  năm,	  tối	  đa	  3	  nhiệm	  kỳ	  liên	  tiếp	  

Nhiệm	  kỳ	  của	  Đoàn	  Phó	  là	  4	  năm,	  tối	  đa	  3	  nhiệm	  kỳ	  liên	  tiếp	  

Nhiệm	  kỳ	  của	  Thư	  Ký	  và	  Thủ	  Quỹ	  là	  2	  năm,	  tối	  đa	  3	  nhiệm	  kỳ	  liên	  tiếp	  

Chức	  vụ	  Đoàn	  Trưởng,	  Đoàn	  Phó,	  Thư	  Ký,	  và	  Thủ	  Quỹ	  không	  được	  giữ	  chức	  vụ	  quá	  3	  nhiệm	  
kỳ	  liên	  tiếp	  

Nhiệm	  kỳ	  Uỷ	  Viên	  Vùng	  là	  2	  năm,	  tối	  đa	  3	  nhiệm	  kỳ	  liên	  tiếp	  

Ban	  Chấp	  Hành	  Nam	  Giới	  cấp	  Chi	  Hội	  gồm	  có:	  

Trưởng	  Ban,	  Phó	  Trưởng	  Ban,	  Thư	  Ký,	  Thủ	  Quỹ,	  và	  2	  Nghị	  Viên	  

Nhiệm	  kỳ	  Trưởng	  Ban	  và	  Thủ	  Quỹ	  là	  2	  năm	  

Nhiệm	  kỳ	  các	  chức	  viên	  là	  1	  năm	  
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Khoản 5.1.	  – Bầu Cử Ban Chấp Hành	  

A. Cấp Giáo Hạt 

Các	  chức	  viên	  của	  Ban	  Chấp	  Hành	  cấp	  Giáo	  Hạt	  được	  cử	  bằng	  phiếu	  kín,	  từ	  trong	  các	  Ban	  Viên	  
của	  Ban	  Nam	  Giới	  thuộc	  các	  Hội	  Thánh	  trong	  Giáo	  Hạt.	  

B. Cấp Chi Hội 

Tại	  Hội	  Thánh	  các	  chức	  viên	  Ban	  Chấp	  Hành	  Nam	  Giới	  sẽ	  được	  bầu	  cử	  hay	  do	  Quản	  Nhiệm	  
Hội	  Thánh	  chỉ	  định.	  

Khoản 5.2.	  – Nhiệm Vụ Các Chức Viên	  

A. Cấp Giáo Hạt 

• Đoàn	  Trưởng	  chủ	   tọa	   các	  phiên	  họp	  của	  Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới,	   và	  những	  
cuộc	  họp	  bất	  thường	  

• Đoàn	  Phó	  thay	  thế	  khi	  Đoàn	  Trưởng	  vắng	  mặt	  

• Thư	  Ký	  ghi	  chép,	  lưu	  trữ	  các	  Biên	  Bản	  và	  Hồ	  Sơ	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  

• Thủ	  Quỹ	  thu	  nhận	  các	  khoản	  tiền	  dâng,	  và	  xuất	  ngân	  quỹ	  theo	  ý	  của	  Ban	  Chấp	  Hành	  
Đoàn.	  	  Sổ sách của Thủ Quỹ cùng mọi chứng từ thu xuất sẽ được kiểm soát để trình trước 
phiên họp thường niên	  

• Các sổ chi tiêu ngoài ngân sách dự chi đã được ấn định, phải được thông qua ít nhất Ba 
Vị trong Ban Chấp Hành Đoàn là Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Thư Ký, và Thủ Quỹ	  

B. Cấp Chi Hội 

• Trưởng	  Ban	  chủ	  tọa	  các	  phiên	  họp	  của	  Ban	  Chấp	  Hành	  Nam	  Giới	  Chi	  Hội,	  và	  các	  buổi	  
họp	  trong	  Chi	  Hội	  

• Phó	  Trưởng	  Ban	  thay	  thế	  khi	  Trưởng	  Ban	  vắng	  mặt	  

• Thư	  Ký	  ghi	  chép,	  lưu	  trữ	  các	  Biên	  Bản	  và	  Hồ	  Sơ	  

• Thủ	  Quỹ	  thu	  nhận	  các	  khoản	  tiền	  dâng,	  và	  xuất	  ngân	  quỹ	  theo	  ý	  Ban	  Chấp	  hành	  Nam	  
Giới	  Chi	  Hội.	  	  Sổ	  sách	  của	  Thủ	  Quỹ	  cùng	  mọi	  chứng	  từ	  thu	  xuất	  sẽ	  được	  kiểm	  soát	  để	  
trình	  Hội	  Đồng	  Thường	  Niên	  của	  Chi	  Hội	  
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Điều 6 – Tài Chánh 

Các	   kế	   hoạch	   gây	   quỹ	   của	   Đoàn	   Nam	   Giới	   Giáo	   Hạt	   phải	   phù	   hợp	   với	   đường	   lối	   của	   Hội	  
Truyền	  Giáo	  Phước	  Âm	  Liên	  Hiệp,	  và	  phải	  được	  Ban	  Chấp	  Hành	  Giáo	  Hạt	  chấp	  thuận.	  	  Tại	  các	  
Chi	  Hội	  mỗi	  cuộc	  lạc	  quyên	  của	  Ban	  Nam	  Giới	  Chi	  Hội	  phải	  có	  sự	  đồng	  ý	  của	  Ban	  Chấp	  Hành	  
Hội	  Thánh.	  

Điều 7 – Thống Thuộc 

Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  Việt	  Nam	  là	  một	  phần	  của	  Giáo	  Hạt	  Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ.	   	  Do	  đó	  khi	  
Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  giải	  tán,	  tất	  cả	  tài	  sản	  của	  Đoàn	  phải	  được chuyển giao qua Giáo Hạt 
Việt Nam Hoa Kỳ.	  

Điều 8 – Tu Chính 

Những	  điều	  khoản	  trong	  Bản	  Nội	  Quy	  nầy	  nếu	  muốn	  được	  sửa	  đổi,	  hoặc	  thêm	  hay	  bớt,	  thì	  
phải	  được	  sự	  đồng	  ý	  của	  2/3	  số	  đại	  biểu	  tham	  dự	  Hội	  Đồng	  Thường	  Niên	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  
Giáo	  Hạt,	  và	  phải	  được	  Hội	  Đồng	  Giáo	  Hạt	  thông	  qua.	  
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Lý	  Do	  Thành	  Lập	  
Ban	  Nam	  Giới	  

Tại	  Các	  Hội	  Thánh	  
	  

Phần	  lớn	  các	  Hội	  Thánh	  trong	  Giáo	  Hạt	  đều	  có	  thành	  lập	  Ban	  Nam	  Giới	  nhằm	  mục	  đích	  xây	  
dựng	  tình	  đoàn	  kết	  giữa	  các	  Nam	  Giới,	  hỗ trợ	  các	  công	  tác	  của	  Hội	  Thánh,	  phổ	  biến	  ơn	  cứu	  rỗi	  
của	  Chúa	  Jesus,	  cầu	  nguyện	  và	  hỗ	   trợ	  công	  việc	  truyền	  giáo	  của	  Hội	  Truyền	  Giáo	  Phúc	  Âm	  
Liên	  Hiệp.	   	  Với	  mục	  tiêu	  tổng	  quát	  như	  vậy,	  nhiều	  Ban	  Nam	  Giới	  vẫn	  còn	   lúng	  túng	  không	  
biết	  phải	  làm	  những	  công	  tác	  nào	  để	  đáp	  ứng	  những	  mục	  tiêu	  kể	  trên.	  

A.	   Mục	  Tiêu	  1:	  Nhằm	  mục	  đích	  xây	  dựng	  tình	  đoàn	  kết	  giữa	  các	  Nam	  Giới	  

1. Thăm	  viếng	  các	  anh	  em	  Nam	  Giới	  trong	  Hội	  Thánh.	   	  Sự	  thăm	  viếng	  nầy	  khác	  với	  
Ban	  Thăm	  Viếng	  của	  Hội	  Thánh.	  	  Chúng	  ta	  chỉ	  thăm	  viếng	  những	  Ban	  Viên	  của	  Nam	  
Giới,	  nhất	  là	  những	  người	  có	  đi	  nhà	  thờ	  thường	  xuyên	  nhưng	  không	  tham	  dự	  vào	  sinh	  
hoạt	  của	  Ban	  Nam	  Giới.	  	  Ban	  Chấp	  Hành	  Nam	  Giới	  có	  thể	  chia	  từng	  khu	  vực	  để	  phân	  
công	  nhân	  sự	  đi	  thăm	  viếng.	  

2. Buổi	  ăn	  thông	  công.	   	  Để	  có	  thì	  giờ	   tâm	  tình	  với	  nhau,	   tạo	  sự	  gần	  gủi,	   thân	  mật	  với	  
nhau.	  

3. Buổi	  trà	  đàm.	  	  Thảo	  luận	  những	  nan	  đề	  về	  gia	  đình	  trong	  xã	  hội	  hiện	  tại	  để	  biết	  cách	  
áp	  dụng	  từng	  hoàn	  cảnh.	  

4. Đêm	  thông	  công.	   	  Nếu	  Hội	  Thánh	  có	  nhà	   thờ	   riêng,	  anh	  em	  Nam	  Giới	   có	   thể	   cùng	  
nhau	  sinh	  hoạt	   tại	  Nhà	  Thờ	  với	  các	  trò	  chơi,	  đối	  vui,	  ăn	  uống,	  v.v.,	  và	  sinh	  hoạt	  qua	  
đêm	  tại	  nhà	  thờ.	  

5. Tu	  sửa	  nhà	  thờ.	   	  Tu	  sửa	  nhà	  thờ	  khi	  có	  cần,	  hoặc	  hiệp	  tác	  với	  nơi	  Hội	  Thánh	  mình	  
thuê.	  

6. Phục	  Vụ	  /	  Khánh	  Tiết.	  	  Thực	  hiện	  Đội	  Nghi	  Lễ	  để	  ứng	  trực	  trong	  các	  buổi	  quan,	  hôn,	  
tang,	  tế.	  

7. Tổ	   chức	  các	  buổi	  picnic	  /	  hoặc	  cắm	  trại.	   	  Ban	  Nam	  Giới	   có	   thể	   tổ	   chức	  cho	  riêng	  
mình	  hay	  cho	  cả	  Hội	  Thánh.	   	  Tổ chức chung cho cả Hội Thánh có những điều lợi như 
sau:	  

• Nam	  Giới	  là	  lực	  lượng	  chủ	  yếu	  trong	  Hội	  Thánh	  rất	  thích	  hợp	  cho	  công	  tác	  nầy	  

• Mọi	  người trong Hội Thánh đều được tham dự	  
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• Các	  thân	  hữu	  của	  các	  tín	  hữu	  cùng	  có	  dịp	  tham	  dự.	  	  Đây	  là	  dịp	  tốt	  để	  kết	  thân	  và	  
làm	  chứng	  Lời	  Chúa.	  	  Qua	  sự	  đối	  xử	  thân	  mật,	  thành	  thật	  và	  thương	  yêu	  giữa	  các	  
tín	  hữu	  điều	  mà	  họ	  không	  tìm	  thấy	  ở	  các	  đoàn	  thể	  khác	  ngoài	  đời.	  

• Tạo	  tinh	  thần	  hợp	  tác	  giữa	  các	  Ban	  trong	  Hội	  Thánh	  vì	  có	  sự	  tham	  gia	  của	  Ban	  Phụ	  
Nữ,	  Ban	  Thanh	  Niên,	  Ban	  Gia	  Đình	  Trẻ,	  Ban	  Thanh	  Tráng,	  Ban	  Thiếu	  Niên,	  v.v..	  	  
[Xin	  xem	  tài	  liệu	  hướng	  dẫn	  cách	  tổ	  chức	  một	  buổi	  picnic]	  

B.	  	   Mục	  Tiêu	  2:	  Thực	  hiện	  các	  công	  tác	  cho	  Hội	  Thánh	  	  

1. Phát	  động	  ngày	  làm	  đẹp	  Nhà	  Chúa.	  	  Với	  sự	  tham	  dự	  của	  người	  trong	  công	  tác	  cắt	  cỏ,	  
làm	  sạch	  sẽ	  chung	  quanh	  nhà	  thờ,	  lau	  chùi	  trong	  ngoài,	  tu	  sửa	  những	  nơi	  hư	  hao.	  

2. Ngoài	  các	  ngày	   lễ	  chính	  như:	  Lễ	  Giáng	  Sinh,	  Lễ	  Phục	  Sinh,	  Hội	  Thánh	  còn	  có	  những	  
ngày	  lễ	  như	  Ngày	  Của	  Mẹ,	  Ngày	  Của	  Cha,	  Ngày	  Thanh	  Niên	  Giáo	  Hạt,	  Lễ	  Tết	  Âm	  Lịch,	  
Hội	  Thánh	  thường	  có	  những	  buổi	  ăn	  thông	  công	  theo	  lối	  “potluck.”	  	  Nam	  Giới	  có	  thể	  
đảm	  trách	  một	  trong	  những	  ngày	  lễ	  kể	  trên,	  nếu	  nhân	  số	  của	  Ban	  Nam	  Giới	  Hội	  Thánh	  
ấy	  có	  đủ	  sức	  đảm	  trách.	  

Cụ	   thể,	  Ngày	  Thanh	  Niên,	  Nam	  Giới	  sẽ	   lo	  phần	  phục	  vụ	   trong	  bữa	  ăn	  cho	  các	  con	  em	  mình	  
hay	  là	  nhân	  ngày	  Tết	  Âm	  Lịch,	  Nam	  Giới	  sẽ	  phục	  vụ	  trong	  bữa	  ăn	  cho	  tất	  cả	  mọi	  người	  trong	  
Hội	  Thánh,	  ngoài	  ra	  Ban	  Nam	  Giới	  còn	  phải	  phối	  hợp	  với	  Ban	  Thanh	  Niên	  lo	  phần	  Văn	  Nghệ	  
Quê	  Hương.	  
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Phương Pháp  
Thành Lập Ban Nam Giới 

  
Sau	  khi	  Hội	  Thánh	  Tin	  Lành	  Việt	  Nam	  tại	  địa	  phương	  được	  chánh	  thức	  thành	  lập,	  Ban	  Chấp	  
Hành	  Hội	  Thánh	  và	  vị	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  nên	  nghĩ	  đến	  vấn	  đề	  thành	  lập	  Ban	  Nam	  Giới	  tại	  
Hội	  Thánh	  của	  mình.	  

Mục Đích 

1. Xây	  dựng	  đời	  sống	  tin	  kính	  Chúa	  của	  các	  Nam	  Giới	  Tin	  Lành	  dựa	  trên	  nền	  tảng	  của	  
Kinh	  Thánh	  là	  Lời	  Đức	  Chúa	  Trời.	  

2. Kết	  chặt	  tình	  thân	  hữu	  giữa	  Nam	  Giới	  Tin	  Lành	  trong	  Chi	  Hội.	  

3. Kêu	  gọi,	  khuyến	  khích	  Nam	  Giới	  góp	  phần	  hầu việc Chúa trong Hội Thánh và tích cực 
tham gia công tác truyền giảng Tin Lành.	  

(Trích	  từ	  Nội	  Quy	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt)	  

Từ	  ba	  (3)	  mục	  đích	  tổng	  quát	  trên	  chúng	  ta	  thấy	  có	  năm	  (5)	  lãnh	  vực	  đặc	  thù	  cần	  chú	  ý,	  dựa 
trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 2:42-47:  

1. Học	  hỏi	  Lời	  Chúa	  (Study	  the	  Word)	  

2. Thờ	  phượng	  (Worship)	  

3. Thông	  công	  với	  nhau	  (Fellowship)	  

4. Phục	  Vụ	  (Serve)	  

5. Truyền	  bá	  Tin	  Lành	  (Evangelism)	  

Phương Cách Thành Lập 

1. Mời	  một	  buổi	  họp	  tất	  cả	  các	  Nam	  Giới	  đọc	  điều	  lệ,	  Nội	  Quy	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới,	  và	  giải	  
thích	  tầm	  quan	  trọng,	  ích	  lợi	  của	  một	  Ban	  Nam	  Giới.	  

2. Quản	  Nhiệm	  lấy	  ý	  kiến,	  nếu	  tất	  cả	  đồng	  ý	  thành	  lập	  (Ban	  Chấp	  Hành	  Hội	  Thánh	  đã	  có	  
biên	  bản	  biểu	  quyết	  thành	  lập	  Ban	  Nam	  Giới	  và	  uỷ	  quyền	  cho	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  hay	  
một	  người	  nào	  đó	  lo	  việc	  thành	  lập	  Ban	  Nam	  Giới)	  thì	  đi	  đến	  vấn	  đề	  bầu	  cử	  Ban	  Chấp	  
Hành	  Nam	  Giới.	  	  [Xem	  phần	  bầu	  cử	  ava2	  trách	  nhiệm	  các	  chức	  viên	  Ban	  Nam	  Giới]	  

3. Gởi	  Biên	  Bản	  của	  Hội	  Đồng	  Bất	  Thường,	  hay	  Hội	  Đồng	  Thường	  Niên	  của	  Ban	  Nam	  Giới	  
Chi	  Hội	  cho	  Đoàn	  Trường	  Đoàn	  Nam	  Giới	  cùng	  với	  danh	  sách	  Ban	  Chấp	  Hành	  lâm	  thời	  
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hay	  chánh	  thức	  và	  được	  sự	  thừa	  nhận	  của	  Đoàn.	  	  Từ	  đó	  cứ	  tiếp	  tục	  liên	  lạc	  hay	  nhận	  tài	  
liệu	  sinh	  hoạt	  từ	  Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới.	  

4. Đãi	  một	  bữa	  ăn	  hay	  bánh	  ngọt	  (nếu	  có	  thể	  được)	  sau	  đó	  Ban	  Chấp	  Hành	  Nam	  Giới	  và	  
vị	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  hay	  đặc	  trách	  Nam	  Giới	  được	  Ban	  Chấp	  Hành	  Hội	  Thánh	  cử	  sẽ	  
họp	  bàn	  về	  các	  sinh	  hoạt	  thường	  lệ	  và	  đặc	  biệt	  của	  Ban	  Nam	  Giới	  mình.	  	  [Đọc	  lại	  về	  các	  
sinh	  hoạt	  của	  Ban	  Nam	  Giới	  và	  xem	  thử	  có	  thể	  tham	  gia	  các	  dự	  án	  nào	  của	  Đoàn	  Nam	  
Giới.]	  

Duy Trì và Phát Triển Ban Nam Giới 

1. Nhờ	  ơn	  Chúa,	  Ban	  Nam	  Giới	  cứ	  sinh	  hoạt,	  nhóm	  họp	  dầu	  ít	  (3-‐4	  người)	  cũng	  cứ	  học	  
Kinh	  Thánh,	  cầu	  nguyện,	  và	  tìm	  phương	  cách	  tìm	  bạn	  mới	  gia	  nhập.	  

2. Tổ	  chức	  các	  buổi	  kết	  thân,	  chiếu	  phim	  Cơ	  Đốc	  hay	  mời	  các	  Ban	  Nam	  Giới	  vùng	  phụ	  cận	  
có	  những	  buổi	  sinh	  hoạt	  đặc	  biệt.	  
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Những	  Công	  Việc	  
Ban	  Nam	  Giới	  

Có	  Thể	  Làm	  Trong	  Hội	  Thánh	  
	  

	  Sau	  đây	  là	  phần	  gợi	  ý	  một	  số	  công	  việc	  Ban	  Nam	  Giới	  có	  thể	  góp	  phần	  gây	  dựng	  Hội	  Thánh	  
địa	  phương	  cũng	  như	  ích	  lợi	  cho	  Ban	  Viên	  Nam	  Giới.	  

1. Tổ	   chức	  những	  buổi	   truyền	  giảng	   chung	  với	  Ban	  Thanh	  Niên	  và	  Ban	  Phụ	  Nữ	   -‐	   góp	  
phần	  tiếp	  tân,	  dọn	  dẹp,	  hay	  hướng	  dẫn	  chương	  trình,	  hoặc	  chia	  xẻ,	  hát,	  v.v..	  

2. Tuỳ	  theo	  số	  Ban	  Viên,	  Ban	  Nam	  Giới	  có	  thể	  giúp	  các	  Thanh	  Thiếu	  Niên	  tìm	  việc	  làm,	  
giúp	  dạy	  kèm	  các	  em	  Thiếu	  Niên.	  [Nếu	  cần	  thiết	  và	  nếu	  các	  Ban	  Viên	  Nam	  Giới	  có	  khả	  
năng.]	  

3. Tổ	  chức	  các	  buổi	  thăm	  viếng	  các	  Ban	  Viên	  Nam	  Giới	  (tất	  cả	  các	  người	  Nam	  trong	  Hội	  
Thánh)	   và	   tìm	   hiểu	   nhu	   cầu,	   hoặc	   giúp	   đỡ	   trực	   tiếp	   về	   tiền	   bạc,	   đồ	   cần	   dùng	   cho	  
những	  người	  Nam	  mới	  đến	  hay	  đau	  ốm	  hoặc	  gây	  dựng	  trong	  đức	  tin.	  

4. Tổ	  chức	  các	  buổi	  du	  ngoạn.	  	  [Để	  các	  tín	  hữu	  ghi	  danh	  và	  đóng	  góp	  tiền	  chi	  phí]	  	  Nam	  
Giới	  có	  thể	  lái	  xe,	  hướng	  dẫn	  việc	  du	  ngoạn	  cho	  Hội	  Thánh.	  

5. Tổ	  chức	  các	  buổi	  gây	  quỹ	  chung	  với	  Ban	  Thanh	  Niên	  và	  Ban	  Phụ	  Nữ:	  

a. Buổi	  ăn	  gây	  quỹ.	  	  Viết	  ra	  thực	  đơn	  song	  ngữ	  về	  thành	  phần	  các	  món	  ăn	  và	  gởi	  
đến	  tín	  hữu	  Việt	  Nam	  và	  Mỹ.	  	  Trong	  khi	  ăn	  Ban	  Thanh	  Niên	  có	  văn	  nghệ;	  người	  
đến	  ăn	  để	  lại	  tiền	  ủng	  hộ.	  

b. Buổi	   bán	   đồ	   cũ.	   	   (Garage	   Sale)	   	   Tìm	   địa	   điểm	  nhà	   Nam	   Giới	   nào	   ở	   đường	  
chính,	  đăng	  báo,	  gắn	  bảng	  8-‐10	  ngã	  tư	  đi	  về	  địa	  điểm	  đó	  (đánh	  giá	  tiền	  và	  dán	  
vào	   từng	  món	   đồ	   cũ.)	   	   Tuỳ	   vùng,	   có	   nơi	   cần	  mua	   chỗ,	   xin	   giấy	   phép	   chính	  
quyền,	  có	  nơi	  không cần.	  

c. Xem	  bài	  về	  phương	  pháp	  gây	  quỹ.	  

6. Tổ	  chức	  những	  buổi	  dọn	  dẹp,	  sơn	  phết	  nhà	  thờ	  nơi	  mình	  thuê	  hoặc	  đã	  mua	  thuộc	  về	  
mình.	  	  Nếu	  Hội	  Thánh	  có	  xe	  bus,	  van	  thì	  có	  thể	  tổ	  chức	  tu	  bổ,	  sửa	  chữa,	  rửa	  xe,	  hút	  bụi,	  
v.v..	  

7. Tổ	  chức	  những	  buổi	  giúp	  các	  Nam	  Giới	  các	  việc:	  

a. Cắt	  cỏ	  nhà	  Nam	  Giới	  nào	  bị	  bịnh	  hay	  vắng	  nhà	  lâu	  

b. Sửa	  chữa	  nhà	  của	  Nam	  Giới	  hoặc	  các	  tín	  hữu	  cần	  
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c. Đóng	  lại	  hàng	  rào,	  sơn	  phết	  nhà	  tín	  hữu	  nào	  bị	  bệnh	  

8. Đưa	  đón	  tín	  hữu	  đi	  và	  về	  trong	  cách	  sinh	  hoạt	  thờ	  phượng,	  nhóm	  họp	  tuần	  hoàn	  trong	  
Hội	  Thánh.	  

9. Dự	  phần	  các	  công	  tác	  xã	  hội	  với	  cộng	  đồng	  Việt	  Nam	  tại	  địa	  phương	  như	  phân	  phối	  đồ	  
ăn,	  đồ	  mặc,	  (tránh	  những	  việc	  có	  tính	  cách	  chính	  trị,	  hay	  đảng	  phái,	  v.v..)	  

10. Tham	  gia	  những	  buổi	  cầu	  nguyện	  và	  chứng	  đạo	  của	  Hội	  Thánh.	  

11. Phụ	  giúp	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  những	  việc	  Mục	  Sư	  cần	  đến	  

a. Tìm	  cách	  biết	  ngày	  sinh	  của	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm,	  kỷ	  niệm	  ngày	  cưới,	  v.v.	  

b. Ủng	  hộ	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  về	  mục	  vụ,	  tổ	  chức	  hành	  chánh	  trong	  Hội	  Thánh	  
sách	  vở,	  v.v..	  

c. Bày	  tỏ	  tình	  yêu	  thương	  đối	  với	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  

	  



Gợi Ý Chương Trình Họp Ban Nam Giới – Trang 1 / 2 

Gợi	  Ý	  
Chương	  Trình	  Họp	  Nam	  Giới	  

	  

Tuỳ	   theo	   thì	  giờ,	   số	  người,	   thành	  phần	   tuổi	   tác,	   thời	   tiết,	  nơi	  nhóm	  họp,	   chương	   trình	  họp	  
Nam	  Giới	  có	  thể	  có	  những	  phần	  sau	  đây:	  

A.	   Phần	  Thờ	  Phượng	  và	  Chia	  Xẻ	  

1. Hát	  những	  bài	  đoản	  ca	  

2. Chia	  xẻ	  một	  bài	  học	  Kinh	  Thánh	  ngắn	  độ	  15	  phút	  

3. Chia	  xẻ	  nhu	  cầu	  của	  những	  ban	  viên,	  góp	  ý	  kiến	  xây	  dựng	  để	  cùng	  góp	  phần	  giúp	  giải	  
quyết	  vấn	  đề.	  

4. Cầu	  nguyện	  cho	  những	  nhu	  cầu,	  nan	  đề	  của	  các	  Nam	  Giới	  trong	  Hội	  Thánh.	  	  

5. Thảo	  luận	  những	  việc	  có	  thể	  làm	  đối	  với	  những	  nhu	  cầu	  của	  Hội	  Thánh,	  nhu	  cầu	  của	  
các	  gia	  đình	  cần	  giúp	  đỡ.	  

6. Dâng	  hiến	  một	  số	  tiền	  theo	  quyết	  định	  chung.	  (tiền	  hàng	  tháng	  $5.00	  hay	  tuỳ	  ý	  góp	  lại	  
để	  giúp	  một	  Nam	  Giới	  trong	  Hội	  Thánh	  cần)	  

B.	  	   Thảo	  Luận	  

1. Duyệt	  xét	  thành	  phần	  Nam	  Giới	  ít	  đi	  sinh	  hoạt	  với	  Hội	  Thánh,	  xem	  thử	  có	  nan	  đề	  nào	  
không?	  

2. Quyết	  định	  chia	  từng	  toán	  3	  hoặc	  toàn	  thể	  đi	  thăm	  những	  Nam	  Giới	  ấy	  để	  an	  ủi	  giúp	  
đỡ	  cho	  những	  Nam	  Giới	  đó.	  

3. Thảo	  luận	  những	  đề	  tài,	  công	  việc	  hay	  chương	  trình	  sinh	  hoạt,	  chương	  trình	  nhóm	  họp	  
sắp	  tới	  của	  Ban	  Nam	  Giới,	  hoặc	  chia	  phần	  những	  người	  lo	  buổi	  họp	  sắp	  đến.	  	  	  

4. Hoạch	  định	  việc	  cộng	  tác	  với	  Ban	  Thanh	  Niên,	  Ban	  Phụ	  Nữ,	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  trong	  
các	  sinh	  hoạt	  của	  Hội	  Thánh	  hay	  phụ	  giúp	   trong	  các	  buổi	   lễ	   của	  Hội	  Thánh	  (lo	   tiếp	  
tân,	  dọn	  dẹp,	  dâng	  hiến,	  tiệc	  thánh,	  trật	  tự,	  chuyển	  chở,	  v.v..)	  

5. Đọc	  và	  thực	  hành	  Biên	  Bản	  của	  Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới	  về	  những	  khoản	  biểu	  
quyết	  trong	  phạm	  vi	  Ban	  Nam	  Giới	  địa	  phương,	  hay	  bàn	  về	  những	  thư	  dự	  án,	  chương	  
trình	  họp	   liên	  Ban	  Nam	  Giới	   trong	  khu	  vực	  mình,	  hoặc	   các	   văn	  kiện	   của	  Ban	  Chấp	  
Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới	  gởi	  tới.	  
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C.	   Học	  Hỏi	  

1. Có	   thể	  mời	   hoặc	   trong	  Hội	  Thánh,	  Mục	  Sư	   thuyết	   trình	  về	   các	   vấn	  đề:	  Kinh	  Thánh,	  
khảo	   cổ,	   cách	  đưa	  dắt	  người	   khác	  đến	  với	   Chúa,	   (chứng	  đạo)	  phương	   cách	   tìm	  việc	  
làm,	  hạnh	  phước	  gia	  đình,	  thông	  cảm	  giữa	  vợ	  chồng,	  v.v..	  

2. Có	  thể	  phân	  nhiệm	  cho	  1	  Nam	  Giới	   lo	  thu	  thập	  và	  trình	  bày	  lại	  tin	  tức,	  thời	  sự	  nóng	  
bỏng	  đang	  xảy	  ra	  ngoài	  xã	  hội.	  

3. Mướn	  1	  video	  về	   tôn	  giáo,	   chuyện	  có	   ích	   lợi	   về	   xem	  chung.	   (người	   hướng	  dẫn	  phải	  
xem	  trước)	  

D.	  	  Tập	  Hát	  

1. Một	  bài	  hát	  4	  giọng,	  hay	  đồng	  ca	  cho	  các	  chương	  trình	  Lễ	  Giáng	  Sinh,	  Lễ	  Phục	  Sinh,	  Kỷ	  
Niệm	  Ngày	  Thành	  Lập	  Hội	  Thánh,	  v.v..	  

2. Dự	  phần	  tôn	  vinh	  Chúa	  trong	  ngày	  Chúa	  Nhật	  sắp	  đến.	  

3. Những	  bài	  ca	  mới.	  

4. Tuỳ	   theo	  Trưởng	  Ban	  hay	  người	  hướng	  dẫn	  buổi	  họp,	   linh	  động	   thay	  đổi,	   thêm	  bớt	  
cho	  phù	  hợp	  với	  Ban	  Nam	  Giới	  của	  mình	  và	  các	  buổi	  họp	  Nam	  Giới	  không	  bị	  nhàm	  
chán,	  nhưng	  có	  ích	  lợi	  chung	  và	  nhiều	  Nam	  Giới	  tham	  dự.	  

E.	  	   Vấn	  Đề	  Thực	  Tế	  

1. Nếu	  có	  thể,	  giờ	  họp	  của	  Nam	  Giới	  sẽ	  cùng	  lúc	  với	  Ban	  Phụ	  Nữ,	  hầu	  cho	  tiện	  lợi	  cho	  các	  
gia	  đình	  tín	  hữu	  trong	  Hội	  Thánh.	  	  Có	  thể	  họp	  2	  phòng,	  hai	  nhà	  khác	  nhau	  nhưng	  gần	  
nhau.	  

2. Thỉnh	  thoảng	  nên	  có	  những	  buổi	  ăn	  sáng	  chung	  của	  Ban	  Nam	  Giới	  ở	  nhà	  một	  Nam	  
Giới	  hay	  ở	  ngoài	  quán	  ăn	  (xin	  nhà	  hàng	  một	  phòng	  riêng	  để	  tiện	  sinh	  hoạt).	  

3. Hoặc	   buổi	   họp	   của	   Ban	  Nam	  Giới	   trong	   hình	   thức	   picnic,	   hay	   ăn	   trưa	   chung,	   cùng	  
nướng	  thịt,	  cùng	  ăn	  và	  bàn	  thảo	  các	  công	  việc	  của	  Nam	  Giới.	  

4. Nếu	  họp	  một	  lần	  với	  Ban	  Phụ	  Nữ	  tại	  nhà	  thờ	  sau	  giờ	  thờ	  phượng	  của	  Hội	  Thánh	  hay	  
ngày	  nào	  khác	  thì	  Ban	  Nam	  Giới	  cũng	  nên	  luân	  phiên	  với	  Ban	  Phụ	  Nữ	   lo	  đồ	  ăn	  trưa	  
hay	  chiều	  của	  cả	  hai	  ban.	  

5. Nên	  tổ	  chức	  sinh	  nhật	  tập	  thể	  cho	  các	  Ban	  Viên	  Nam	  Giới	  trong	  các	  buổi	  sinh	  hoạt	  của	  
Ban.	  

6. Tổ	  chức	  hoan	  nghênh	  các	  Ban	  Viên	  mới	  hoặc	  các	  thân	  hữu	  đến	  tham	  dự	  các	  sinh	  hoạt	  
của	  Ban.	  
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Nhiệm	  Vụ	  Của	  Ủy	  Viên	  Vùng	  
	  

Theo	  Nội	  Quy	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt,	  Ủy	  Viên	  Vùng	  	  được	  các	  vùng	  (kể	  từ	  năm	  1997	  có	  
7	  vùng)	  thuộc	  phạm	  vi	  hoạt	  động	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  (mỗi	  vùng	  có	   ít	  nhất	   là	  3	  Hội	  Thánh	  
trực	  thuộc	  Giáo	  Hạt	  Việt	  Nam	  Hoa	  Kỳ	  và	  có	  các	  Ban	  Nam	  Giới	  được	  thành	  lập	  và	  sinh	  hoạt)	  
công	  cử	  và	  phải	  được	  Hội	  Đồng	  Thường	  Niên	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới	  chấp	  thuận	  và	  trở	  nên	  một	  
chức	  viên	  trong	  Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới.	  	  Biên	  Bản	  và	  thành	  phần	  Ban	  Chấp	  Hành	  của	  
Đoàn	  Nam	  Giới	  phải	  được	  Hội	  Đồng	  Giáo	  Hạt	  năm	  ấy	  thông	  qua.	  

1. Bầu	  cử.  Bầu	  cử	  Ủy	  Viên	  Vùng	  do	  các	  vùng	  họp	  lại	  dưới	  sự	  chủ	  tọa	  của	  nhân	  viên	  Ban	  
Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới.	  

2. Nhiệm	  kỳ.	   	  Nhiệm	  kỳ	  Ủy	  Viên	  Vùng	   là	  2	  năm.	   	  Theo	  biểu	  quyết	  mới	   của	  Hội	  Đồng	  
Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  Hạt	  lần	  thứ	  20.	  	  Nhiệm	  kỳ	  Uỷ	  Viên	  Vùng	  là	  3	  nhiệm	  kỳ	  liên	  tiếp.	  

3. Điều	  kiện	  ứng	  cử.	   	  Phải	  là	  Nam	  Giới	  và	  tín	  hữu	  chính	  thức	  của	  các	  Hội	  Thánh	  trong	  
Giáo	  Hạt	   (đã	  nhận	  Lễ	  Báp-‐têm	  và	  sinh	  hoạt,	  dâng	  hiến	  thường	  xuyên	  trong	  các	  Hội	  
Thánh	  địa	  phương	  ít	  nhất	  là	  6	  tháng).	  	  Có	  từng	  trải	  sinh	  hoạt	  trong	  Ban	  Nam	  Giới,	  có	  
ân	   tứ	   lãnh	  đạo.	   	   (Nên	   là	  chức	  viên	   trong	  các	  Ban	  Chấp	  Hành	  Ban	  Nam	  Giới	   các	  Hội	  
Thánh	  Giáo	  Hạt	  trong	  vùng.)	  

4. Thể	  thức	  bầu	  cử.	  	  Tuỳ	  theo	  vị	  chủ	  tọa	  hội	  đồng	  vùng	  biểu	  quyết	  bằng	  phiếu	  kín	  hay	  
lấy	  biểu	  quyết	  lấy	  số	  phiếu	  bằng	  cách	  giơ	  tay.	  	  Tất	  cả	  Quý	  vị	  Nam	  Giới	  hiện	  diện	  đều	  có	  
quyền	  bầu	  cử;	  và	  nên	  tiến	  cử	  ít	  nhất	  là	  hai	  vị	  và	  nhiều	  nhất	  là	  bốn	  vị	  để	  chọn	  ra	  một	  vị	  
cao	  phiếu	  nhất.	  

5. Liên	  hệ.	  	  Ủy	  Viên	  Vùng	  đứng	  trong	  vai	  trò	  Nghị	  Viên	  trong	  Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  
Giới.	  	  Đoàn	  Trưởng	  sẽ	  mời	  các	  Ủy	  Viên	  Vùng	  họp	  khi	  có	  các	  phiên	  họp	  bán	  phần	  hay	  
toàn	  Ban	  Chấp	  Hành,	  tuỳ	  nhu	  cầu	  và	  thời	  gian	  chương	  trình	  sinh	  hoạt	  của	  Đoàn	  Nam	  
Giới	  Giáo	  Hạt.	  	  Ủy	  Viên	  Vùng	  chịu	  trách	  nhiệm	  và	  liên	  lạc	  thường	  xuyên	  với	  Ban	  Chấp	  
Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới	  –	  cụ	  thể	  Đoàn	  Trường,	  liên	  lạc	  với	  các	  vị	  Mục	  Sư	  Quản	  Nhiệm	  để	  
xin	  phép	  đến	   thăm	  và	  sinh	  hoạt	  vói	  các	  Ban	  Nam	  Giới	  Hội	  Thánh	  địa	  phương.	   	  Các	  
chương	  trình	  sinh	  hoạt	  của	  các	  Ban	  trong	  Hội	  Thánh	  phải	  được	  Ban	  Chấp	  Hành	  Hội	  
Thánh	  địa	  phương	  biết	  rõ	  và	  ủng	  hộ.	  

Nếu	  khu	  vực	  nào	  có	  các	  Ban	  Hiệp	  Nguyện	  Mục	  Sư	  Giáo	  Hạt	  thì	  nên	  mời	  các	  vị	  Mục	  Sư	  
ấy	  làm	  Cố	  Vấn	  và	  thông	  qua	  với	  các	  vị	  ấy	  các	  sinh	  hoạt	  của	  Đoàn	  Nam	  Giới.	  

6. Nhiệm	  vụ.	  	  Ủy	  Viên	  Vùng	  là	  gạch	  nối,	  là	  người	  tạo	  thông	  cảm,	  phổ	  biến	  điều	  hành,	  cổ	  
động,	  đúc	  kết,	  và	  báo	  cáo	  về	  Đoàn	  Nam	  Giới	  những	  dự	  án,	  kế	  hoạch	  do	  Ban	  Chấp	  Hành	  
Đoàn,	  hay	  Hội	  Đồng	  Đoàn	  Nam	  Giới	  đưa	  ra	  để	  thi	  hành.	  

6.1.	   Ủy	  Viên	  Vùng	   lập	  danh	   sách	   các	  Trưởng	  Ban,	  Thủ	  Quỹ	   của	   các	  Ban	  Nam	  Giới	  
trong	  vùng	  trách	  nhiệm	  –	  gồm	  tên	  họ,	  sinh	  nhật,	  địa	  chỉ	  đầy	  đủ,	  số	  điện	  thoại	  và	  
giờ	  thuận	  tiện	  để	  gọi,	  chức	  vụ,	  công	  việc,	  chuyên	  môn	  của	  những	  vị	  ấy.	  
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6.2.	   Họp	  bàn	  và	  chủ	  tọa	  các	  buổi	  họp	  của	  vùng	  –	  khi	  không	  có	  sự	  hiện	  diện	  của	  các	  
nhân	  viên	  Ban	  Chấp	  Hành	  Đoàn	  Nam	  Giới	  –	  để	  bàn	  định,	  thảo	  kế	  hoạch	  gây	  quỹ,	  
sinh	  hoạt,	  các	  chương	  trình	  bồi	   linh,	  hội	  thảo,	  dưỡng	  linh,	  họp	  liên	  ban,	  v.v.,	  và	  
gởi	  về	  Đoàn	  Trưởng	  các	  biên	  bản	  các	  buổi	  họp	  ấy.	  

6.3.	   Thu	  thập	  tin	  tức,	  hình	  ảnh	  sinh	  hoạt,	  ý	  kiến	  của	  các	  Ban	  Nam	  Giới	  địa	  phương	  gởi	  
về	  cho	  Đoàn	  Trưởng.	  	  Mỗi	  vùng	  nên	  có	  ít	  nhứt	  2	  bài	  viết,	  một	  của	  Ủy	  Viên	  Vùng	  
và	  một	  của	  các	  Nam	  Giới	   trong	  vùng	  viết	  để	  đăng	  vào	  Đặc	  San	  của	  Đoàn	  Nam	  
Giới	  hằng	  năm	  được	  pháp	  hành	  trong	  Hội	  Đồng	  Thường	  Niên	  của	  Đoàn.	  	  Có	  thể	  
là	  bài	  làm	  chứng	  ơn	  phước,	  bài	  dịch	  thuật,	  bài	  viết	  về	  hiểu	  biết	  chuyên	  môn	  hay	  
những	  bí	   quyết,	  mẹo	   vặt,	   toa	   thuốc	  muốn	   chia	   xẻ	   với	   các	  Nam	  Giới	   khác.	   	  Ủy	  
Viên	  Vùng	  gởi	  những	  hình	  ảnh	  và	  bài	  viết	  về	  website	  Đoàn	  Nam	  Giới	  Giáo	  hạt	  để	  
làm	  chứng	  và	  khích	  lệ	   toàn	  thể	  Nam	  Giới	  trong	  Giáo	  Hạt	  nói	  riêng	  và	  Con	  Dân	  
Chúa	  khắp	  nơi.	  

7. Những	  nhu	  cầu	  cấp	  bách.	   	  Ủy	  Viên	  Vùng	  hãy	  để	   thì	  giờ	   cầu	  nguyện	  cho	  Ban	  Chấp	  
Hành	  Đoàn	   và	   tìm	   thì	   giờ	   thăm	  viếng,	   sinh	   hoạt	   với	   các	  Ban	  Nam	  Giới	   trong	   vùng	  
trách	  nhiệm,	  chọn	  ngày	  tổ	  chức	  các	  buổi	  họp	  bồi	  linh	  khu	  vực.	  	  Nhắc	  nhở	  các	  Ban	  Nam	  
Giới	  dâng	  1/10	  về	  Đoàn	  hay	  dâng	  vào	  các	  dự	  án	  của	  Đoàn.	   	  Lập	  danh	  sách	  các	  chức	  
viên	  Ban	  Chấp	  Hành	  các	  Ban	  Nam	  Giới	  trong	  vùng.	  
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