
Sơ Đồ Tổ Chức Ban Tài Chánh 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Phận Las Vegas 

 
Cha Giám Đốc 

Giuse Đồng Minh Quang 

Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ 
JB. Trần Xuân Ziao 

 

Trưởng Ban: Ông Phạm Hải 

Phó Ban: Chị Nguyễn Thu Tiana 

Thủ Quỹ: Chị Trung Sellmann 

Thư Ký/Kế Toán: Chị Trần Vanna 
 

Ủy Viên Ngân Sách 
Anh Nguyễn Thọai 

Ủy Viên Gây Quỹ 
Anh Chị Curtis Hà & Chị Trần Bích Thắm 

Ủy Viên Kiểm Tra Tài Chánh 
Ông Phan Văn Sỹ & Chị Phạm Mỹ Trang 

Ủy Viên Bảo Trì Cơ Sở 
Anh Trần Dũng Quincy 

 

Ủy Viên Ban Tài Chánh bán chính thức 
Anh Nguyễn Phước Đại (Huế Thái) 

 

I. DANH XƯNG: 
Ban Tài Chánh của Đền Thánh Mẹ La Vang. (BTC) 

 

II. NGUYÊN TẮC CHUNG: 
 

A. Chiếu theo Giáo Luật Công Giáo Rôma, điều 537, Ban Tài Chánh (BTC) được thành 

lập để giúp Cha Xứ trong công việc điều hành và cai quản tài sản của giáo xứ. BTC 

phục vụ trong tư cách tư vấn, quyết định, cùng sát cánh với cha Chánh Xứ, và chịu 

trách nhiệm với Cha xứ và Giám Mục giáo phận Las Vegas. 

B. Mọi quyết định của BTC và các Ủy Ban trực thuộc phải dựa trên căn bản của bộ giáo 

luật và các huấn thị của Giáo Hội. Các quyết định được biểu quyết theo thể thức đa số 

tương đối. 

C. Mọi hoạt động của BTC phải luôn phù hợp với quy luật của giáo phận. Trường hợp 

Cha xứ và BTC bị bế tắc trong công việc quản trị tài chánh, nhân viên tài chánh của 

giáo phận sẽ can thiệp và quyết định. 

D. BTC có trách nhiệm cai quản tài sản của giáo xứ, sắp xếp ngân sách hằng năm, cùng kế 

hoạch dâng cúng, các mục đóng góp cho giáo phận, giáo hội toàn quốc và giáo hội 

hoàn vũ, phát huy và bảo trì các cơ sở của giáo xứ, và tuân theo quy luật về nhân 

lực/lao động của giáo phận Las Vegas. 
 

III. THÀNH VIÊN: 
 

A. Thành viên BTC gồm có: 

1. Thành viên bán chính thức (không có quyền bỏ phiếu) 

2. Thành viên chính thức (có quyền bỏ phiếu). Các thành viên phải được tiến cử do 

Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ và được Cha xứ ủy nhiệm. 
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B. Điều kiện cần thiết để có thể là thành viên của BTC gồm có: 

1. Là thành viên của Đền Thánh ít nhất là một năm. 

2. Thường xuyên tham gia các sinh họat và hỗ trợ Đền Thánh. 

3. Thông hiểu về tài chánh và có điều kiện để phục vụ. 

4. Tuổi từ 21 trở lên. 

C. Nhiệm kỳ của thành viên BTC là 3 năm và có thể được mời gọi để phục vụ thêm nhưng 

không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. 
 

IV. TRÁCH NHIỆM BAN TÀI CHÁNH: 
 

A. Ban Tài Chánh chịu trách nhiệm quyết định trong những công việc sau đây: 

1. Ngân sách và bản kiểm kê hằng năm 

2. Bản báo cáo tài chánh cho giáo phận 

3. Những chi tiêu trên 2.500 đồng mà không có dự liệu trước trong ngân sách hằng 

năm 

4. Mua bán hay sang nhượng tài sản 

B. Ban Tài Chánh chịu trách nhiệm tư vấn trong những công việc sau đây: 

1. Gây quỹ 

2. Bảo trì và tái thiết cơ sở Đền Thánh 

3. Kế hoạch tài chánh lâu dài cho các nhu cầu cần thiết của Đền Thánh. 
 

V. SINH HỌAT VÀ BIỂU QUYẾT: 
 

A. BTC họp mặt hai tháng một lần vào tối ngày thứ ____ của tuần lễ thứ ba, vào lúc 

7:00 PM, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, thời giờ sẽ được thông báo đến các thành 

viên. 

B. Các thành viên nên tham dự các sinh họat theo qui định của bản điều hành. Điều 

kiện của các phiên họp là phải có ít nhất 3 thành viên chính thức (có quyền bỏ 

phiếu) tham dự. Mọi quyết định phải được chấp thuận bởi 2/3 số thành viên của 

BTC. Nếu buổi họp không đủ túc số, các công việc trong chương trình nghị sự sẽ 

được bàn thảo nhưng việc quyết định sẽ được dời vào kỳ họp sau khi có đủ túc số. 

Nếu công việc cần phải giải quyết tức thời, một buổi họp khẩn cấp sẽ được triệu 

tập. 

C. Mỗi thành viên có thể xin xét lại quyết định của BTC vào phiên họp kế tiếp. Nếu 

muốn được xét lại, thành viên phải thỉnh nguyện với Trưởng Ban Tài Chánh trong 

vòng 7 ngày sau khi quyết định đã được chấp thuận. Một quyết định chỉ trở thành 

vô hiệu lực nếu 2/3 số thành viên chấp thuận thu hồi, sau khi đã được xét lại và trở 

thành chung kết. 

D. Các tiết mục trong buổi họp sẽ được ghi chép vào biên bản buổi họp. Buổi họp chỉ 

thảo luận các vấn đề có đăng trong chương trình nghị sự mà thôi. 
 

V. NHIỆM VỤ: 
 

A. Nhiệm vụ Trưởng Ban Tài Chánh: 
1. Chịu trách nhiệm tổng quát về tài chánh Cộng Đoàn. 

2. Triệu tập và điều hành các phiên họp của BTC.  

3. Kiểm soát và ký tên vào tờ tường trình tài chánh cho giáo phận mỗi năm hai lần.  

4. Báo cáo tài chánh với Hội Đồng Mục Vụ mỗi năm bốn lần trong các phiên họp 

thường lệ của Hội Đồng Mục Vụ. 
 

B. Nhiệm vụ Phó Ban Tài Chánh: 
1. Soạn thảo kế hoạch tài chánh cho chương trình xây dựng lâu dài cũng như chương 

trình điều hành ngân sách hằng năm của Đền Thánh và trình bày với Hội Đồng 

Mục Vụ.  
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2. Thiết lập lịch trình và hợp tác với Hội Đồng Mục Vụ để soạn thảo ngân sách hằng 

năm của Đền Thánh. Khi một tài khóa bắt đầu cũng là lúc duyệt lại ngân sách cũ và 

bắt đầu soạn thảo ngân sách cho tài khóa mới. 
 

C. Nhiệm vụ Thủ Quỹ:  
1. Ký nhận tiền từ ủy viên Kiểm Tra Tài Chánh trước khi chuyển vào trương mục 

Cộng Đoàn. 

2. Có tên trong trương mục, để ký ngân phiếu khi có sự yêu cầu của Cha Giám Đốc. 

3. Phúc trình lại các chi phiếu thu/chi cho Thư Ký/Kế Toán để lập hồ sơ báo cáo chi 

tiêu và thu nhập hằng tháng của Cộng Đòan. 
 

D. Nhiệm vụ Thư Ký/Kế Toán:  
1. Thông báo ngày giờ họp BTC và lập Biên Bản trong các buổi họp phúc trình Cha 

Giám Đốc và Đại Diện HĐMV/Cộng Đoàn. 

2. Lập báo cáo chi tiêu và tiền thu nhập hằng tháng. 
 

E. Nhiệm vụ Ủy Viên Ngân Sách:  
1. Hợp tác với Ban Thường Vụ HĐMV để thiết lập ngân sách hằng năm. 

2. Hợp tác với Kế Toán để lập báo cáo chi tiêu thu nhập hằng tháng. 
 

F. Nhiệm vụ Ủy Viên Gây Quỹ:  
1. Hướng dẫn giáo dân để cộng đoàn đạt được chi tiêu tài chành. 

2. Kế hoạch tổ chức việc gây quỹ để phát triển và trả nợ cũng như đóng góp hằng 

năm cho giáo phận cùng các quyên góp chung cho Tòa Giám Mục và Giáo Hội. 

3. Liên lạc với các doanh nhân để lấy quảng cáo và bảo trợ cho những dịp Lễ Lớn 

như Đại Hội, chợ Tết…v.v. 
 

G. Nhiệm vụ Ủy Viên Kiểm Tra Tài Chánh:  
1. Kiểm soát công việc mua bán hay sang nhượng tài sản của Cộng Đoàn. 

2. Phối hợp nhân sự đếm tiền rổ/bì thư/tiền khấn… Ký nhận trước khi trao thủ quỹ để 

vào trương mục. 

3. Kiểm tra tài chánh, duyệt lại phúc trình báo cáo tài chánh hằng tháng. 
 

H. Nhiệm vụ Ủy Viên Bảo Trì Cơ Sở:  
1. Kiểm soát các chương trình bảo trì cơ sở hay đất đai. 

2. Giúp dự thảo kế hoạch, chi phí các chương trình xây cất hay trùng tu cơ sở. 
 

 

Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang trả công cho những hy sinh đóng góp của quý vị.                        

Trong tinh thần đoàn kết, yêu thương phục vụ trong Chúa và Mẹ La Vang. 
 

 

Làm tại Las Vegas ngày 23 tháng 6 năm 2011 

               

 

    Linh Mục Giám Đốc                                                             Hội Đồng Mục Vụ 

      Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas                                   Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas 

                                  
              Giuse Đồng Minh Quang                                                        JB. Trần Xuân Ziao 
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