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ĐIỀU LỆ 

HỘI THANH NIÊN PHẬT GIÁO 
 

 

CHƢƠNG I 

DANH XƢNG, TRỤ SỞ, MỤC ĐÍCH 

Điều 1. Danh xƣng của Hội 

Hội thanh niên Phật giáo là tổ chức tuổi trẻ Phật giáo, trực thuộc Ban Hướng 

dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm 

những Tăng Ni trẻ và thanh niên Phật tử, có phẩm chất đạo đức và lý tưởng 

Phật pháp, sống theo phương châm hòa hợp - đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, 

trang nghiêm giáo hội; có tinh thần nhập thế, yêu nước và phụng sự xã hội. 

 

Điều 2.  Trụ sở của trung ƣơng Hội 

Văn phòng của trung ương Hội thanh niên Phật giáo đặt tại Chùa Phổ 

Quang, quận Tân Bình, TP.HCM.  

 

Điều 3. Logo của Hội 

Ngôi Hình hoa sen 8 cánh (Biểu trưng Bát chánh đạo), bên  trong hoa sen là 

chùa Một Cột (Biểu trưng ý nghĩa Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc). Dưới 

ngôi Chùa là bàn tay (Biểu trưng tinh thần từ bi, dấn thân phụng sự xã hội). 

Vòng tròng ngoài, nửa trên có hàng chữ: HỘI THANH NIÊN PHẬT GIÁO 

VIỆT NAM, nửa dưới có chữ TỪ BI – TRÍ TUỆ. Giữa nửa vòng tròn trên và 

vòng tròn dưới có 2 hoa sen 8 cánh, tám hạt. 

 
 

Điều 4.  Mục đích của Hội 

1. Tổ chức hướng dẫn Tăng Ni trẻ và thanh niên Phật tử thực hiện các nghị 

quyết và thông tư của Trung ương GHPGVN và nghị quyết và thông bạch, 

thông báo của Ban trị sự Phật giáo ở các tỉnh thành. 

2. Gương mẫu trong đời sống đạo đức; siêng năng trong học tập và học Phật; 

không ngại giao lao, không từ khó nhọc, góp phần xây dựng đất nước và phát 

triển Phật giáo.  

3. Tham gia các hoạt động, tạo môi trường giáo dục thanh thiếu niên sống 

cuộc đời đạo đức, thiểu dục, tri túc; nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ 

được Trung ương Giáo hội giao phó.  

4. Nêu cao tinh thần nhập thế của Phật giáo, tinh tấn phục vụ xã hội theo tinh 

thần vô ngã và vị tha. 

DỰ THẢO 
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5. Truyền bá Phật pháp và hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử trẻ phát huy tư tưởng 

trong sáng của giáo lý Đạo Phật vào trong cuộc sống nhằm mang lại hạnh phúc 

an vui cho mọi người.  

6. Hợp tác các hoạt động xã hội với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các 

cấp và các đoàn thể thanh niên khác trong và ngoài nước, nhằm góp phần xây 

dựng hình ảnh đất nước Việt Nam trong giai đoạn đổi mới. 

 

CHƢƠNG II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

Điều 5. Cơ cấu các cấp của Hội  
1. Hội Thanh niên Phật giáo tổ chức và hoạt động theo tinh thần dân chủ và 

hòa hợp, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.  

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Ban chấp hành Hội thanh niên Phật 

giáo toàn quốc, được gọi là Trung ương Hội thanh niên Phật giáo, hoạt động 

dưới sự cố vấn và giám sát của Ban Hướng dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử Trung 

ương GHPGVN. Cơ quan lãnh đạo của Hội ở tỉnh thành là Hội thanh niên Phật 

giáo tỉnh thành, được gọi là Tỉnh Thành hội Thanh niên Phật giáo, hoạt động 

dưới sự giám sát của Ban Hướng dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử trực thuộc Ban trị 

sự Phật giáo tỉnh thành. Ban chấp hành cấp nào thì do đại hội cùng cấp bầu ra. 

Cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.  

3. Ban chấp hành Hội thanh niên Phật giáo cấp tỉnh thành có trách nhiệm 

báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với 

Ban Hướng dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử tỉnh thành và Thường trực Ban trị sự 

Phật giáo tỉnh thành. Ban chấp hành trung ương Hội thanh niên Phật giáo có 

trách nhiệm báo cáo về hoạt động của trung ương Hội với Ban Hướng dẫn Nam 

nữ Cư sĩ Phật tử TƯ và Hội đồng Trị sự GHPGVN. 

4. Nghị quyết các cấp của Hội phải được thực hiện nghiêm chỉnh; thiểu số 

phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.  

 

Điều 6: Thành phần Ban chấp hành các cấp 

1. Ban chấp hành Trung ương Hội bao gồm: 01 Chủ tịch, 10 Phó chủ tịch 

(Thường trực, Xã hội, Văn Hóa, Quốc Tế, Phong Trào, Người Hoa, Dân Tộc, 

Giáo dục, Hoằng Pháp) 01 Thư Ký, 03 Phó Thư ký, 01 Thủ quỹ, 01 Chánh văn 

phòng, 01 phó Văn phòng và các Ủy viên (số lượng không quá 82 thành viên) 

được phân công theo chuyên môn, nghiệp vụ.  

2. Ban chấp hành Tỉnh Thành Hội bao gồm: 01 Chủ tịch, 06 Phó chủ tịch 

(Thường trực, Văn hóa, Hoằng Pháp, Xã Hội, Giáo dục, Phong trào), 01 Thư 

Ký, 02 Phó Thư ký, 01 Thủ quỹ, và các Ủy viên (không quá 30 thành viên. 

Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thì số lượng không quá 45 thành 

viên). 

3. Thường vụ Ban chấp hành các cấp bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, thư 

ký,  các phó thư ký và Chánh văn phòng, phó văn phòng. 
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Điều 7. Tổ chức đại hội các cấp  
1. Nhiệm vụ của Đại hội, hội nghị các cấp: Thảo luận và biểu quyết thông 

qua các báo cáo của Ban chấp hành; phương hướng nhiệm vụ của Hội; bầu Ban 

chấp hành mới, góp ý kiến vào các văn kiện của các cấp Giáo hội.  

2. Nhiệm kỳ đại hội: Nhiệm kỳ của Ban chấp hành tỉnh thành và toàn quốc 

là 4 năm. Đại hội cấp tỉnh thành phải được tổ chức trước đại hội toàn quốc ít 

nhất là 3 tháng.   

3. Đại hội đại biểu cấp nào do Ban chấp hành cấp đó triệu tập. Số lượng đại 

biểu đại hội cấp nào do Ban chấp hành cấp đó quyết định.  

4. Ban chấp hành cấp toàn quốc không được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp 

dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu cấp dưới bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.  

 

Điều 8. Biểu quyết và bầu cử 

1. Các đại hội, hội nghị đại biểu của Hội thanh niên Phật giáo các cấp chỉ có 

giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu tham dự.  

2. Việc bầu cử Ban chấp hành phải được đại hội đại biểu thảo luận và thông 

qua bằng bỏ phiếu kín, và phải đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục bầu cử. 

3. Khi bầu cử hoặc biểu quyết phải có quá bán (1/2) số phiếu bầu của người 

có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.  

4. Để điều hành công việc của đại hội, hội nghị, đại hội phải bầu Đoàn chủ 

tịch hoặc chủ tọa. Đoàn chủ tịch hoặc chủ tọa có quyền tối cao trong việc xem 

xét, kết luận cuối cùng cho các công việc và nghị quyết của đại hội, hội nghị.  

 

Điều 9. Nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội các cấp  
1. Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn cấp mình và chỉ đạo, hướng 

dẫn cấp dưới thực hiện nghị quyết, thông tư của GHPGVN và của Hội cấp toàn 

quốc.  

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội cấp mình với Hội cấp toàn quốc.  

3. Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các tổ chức và đoàn thể, giải quyết 

những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hội và và phong trào thanh thiếu 

nhi.  

 

CHƢƠNG III 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN 

Điều 10. Điều kiện xét kết nạp thành viên 

1. Tăng ni trẻ và Thanh niên Phật tử Việt Nam tuổi từ 15 đến 45 có phẩm 

hạnh đạo đức tốt, có lý tưởng Phật pháp, có tinh thần dân tộc, có lý lịch nhân 

thân rõ ràng đều được xét kết nạp vào Hội.  

2. Thành viên không tham gia sinh hoạt Hội hoặc không đóng lệ phí sáu 

tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì Ban chấp hành xem 

xét, quyết định xóa tên trong danh sách thành viên.  

3. Thành viên được trao thẻ thành viên. Thẻ thành viên sẽ được Ban chấp 

hành quản lý, duyệt cấp và thu hồi. 
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Điều 11. Thủ tục kết nạp thành viên 
1. Tăng Ni trẻ và Thanh niên Phật tử muốn vào Hội phải tự nguyện viết 

đơn, điền lý lịch và được một thành viên sinh hoạt với Hội ít nhất ba tháng giới 

thiệu.  

2. Được ban chấp hành Hội xét duyệt và phê chuẩn với biểu quyết tán thành 

của quá bản tổng số thành viên có mặt tại hội nghị.  

 

Điều 12. Quyền lợi của thành viên  
1. Được yêu cầu Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và 

tạo điều kiện để trưởng thành trong Phật pháp và dấn thân trong phụng sự.  

2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử ban chấp hành các cấp của Hội.  

3. Được thông tin, thảo luận, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của 

mình về các công việc của Hội.  

 

CHƢƠNG IV 

TÀI CHÁNH CỦA HỘI 
Điều 13: Hội thanh niên Phật giáo các cấp hoạt động dựa vào nguồn tài chánh 

sau: 

1. Đóng góp vô điều kiện của các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm. 

2. Lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác. 

 

Điều 14: Việc thu nộp lệ phí do ban chấp hành trung ương Hội quyết định. 

Thành viên được bầu chọn vào ban chấp hành Hội các cấp được miễn đóng lệ 

phí. 

 

Điều 15. Ngân quỹ của Hội thanh niên Phật giáo thuộc về ngân quỹ tập thể, 

được sử dụng vào các công tác tổ chức, hoạt động của Hội. Không có cá nhân 

nào được quyền sử dụng phi pháp các tài sản của Hội. 

 

CHƢƠNG V 

HỘI HỌP 
Điều 16. Hội nghị định kỳ 

1. Thường trực Ban chấp hành trung ương Hội sẽ họp định kỳ mỗi quý một 

lần vào ngày đầu tháng của các quý, để kiểm điểm các hoạt động của Hội và 

triển khai chương trình của từng quý, từng năm. 

2. Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành Trung ương Hội, Ban chấp hành 

tỉnh Hội một năm họp hai kỳ. Ngoài hội nghị thường kỳ, Ban chấp hành có thể 

có các hội nghị bất thường. 

3. Trong những trường hợp cần thiết, Thường trực hội các cấp sẽ nhóm họp 

bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng và cấp thiết. 

4. Trước khi tổ chức các chương trình quan trọng, Thường trực hội sẽ nhóm 
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họp để phác thảo kế hoạch. Sau khi hoàn tất các chương đó, Hội nhóm họp để 

rút kinh nghiệm cho các Phật sự khác về sau. 
 
Điều 17. Rút tên khỏi Ban chấp hành 

1. Thành viên Ban chấp hành không tham gia sinh hoạt Ban chấp hành ba kỳ 

trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì được hiểu đã tự rút tên trong 

Ban chấp hành.  

2. Việc xóa tên, cho rút tên do Ban chấp hành cùng cấp xem xét quyết định 

và báo cáo lên Trung ương Hội.  
 

CHƢƠNG VI 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 
Điều 18. Về khen thƣởng 

1. Ban chấp hành các cấp, các thành viên, thanh niên, thiếu niên, tổ chức, 

đoàn thể và những người có những hoạt động tích cực, đóng góp vào sự nghiệp 

phát triển Hội, cũng như tích cực tham gia các chính sách và phong trào của 

Hội đều được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp Giáo hội khen 

thưởng. 

2. Các hình thức khen thưởng của Hội do Ban thường vụ trung ương Hội 

quy định. 
 

Điều 19. Về kỷ luật 
1. Các thành viên nào lợi dụng danh nghĩa của Hội làm những việc không 

phù hợp với tinh thần Phật giáo, trái với Hiến chương của GHPGVN, hoặc biến 

của công thành của riêng, lạm dụng danh nghĩa để vụ lợi cá nhân, thiếu trách 

nhiệm trong công tác được giao, sẽ bị chế tài, tuỳ theo mức độ vi phạm, kỷ luật 

nghiêm minh theo đúng giới luật Phật chế và Hiến chương, Nội qui của Giáo 

Hội. 

2. Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm khuyết điểm của thành viên và cấp 

Hội mà áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:  

a. Đối với thành viên các cấp: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.  

b. Đối với tỉnh thành Hội: khiển trách, cảnh cáo, giải tán. 

 

Điều 20. Thẩm quyền thi hành kỷ luật  
1. Những tổ chức có thẩm quyền quyết định kỷ luật gồm: Ban chấp hành 

trung ương Hội và ban chấp hành tỉnh thành Hội.  

2. Đối với thành viên: Khi thành viên nào vi phạm kỷ luật, Ban chấp hành 

Hội thảo luận và biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của quá nửa (1/2) 

số thành viên có mặt tại hội nghị.  

3. Đối với tỉnh thành Hội: Thi hành kỷ luật giải tán một tỉnh thành Hội phải 

do hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương trực tiếp quyết định với sự 

đồng ý của hai phần ba (2/3) số ủy viên Ban chấp hành. 
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Điều 21. Thủ tục kỷ luật 
1. Trước khi quyết định kỷ luật, Hội các cấp có trách nhiệm nghe thành 

viên bị kỷ luật trình bày ý kiến.  

2. Mọi hình thức kỷ luật chỉ được công bố và thi hành khi có quyết định 

chính thức của Ban chấp hành cùng cấp. 

3. Sau khi công bố quyết định kỷ luật, nếu người bị kỷ luật không tán thành 

thì trong vòng một tháng có quyền khiếu nại lên Ban chấp hành Trung ương 

Hội và phải được trả lời. Trong thời gian chờ đợi trả lời phải chấp hành quyết 

định kỷ luật.  

 

Điều 22. Công nhận tiến bộ  
Kể từ khi thành viên bị quyết định kỷ luật, ít nhất 3 tháng một lần, Ban chấp 

hành nơi trực tiếp quản lý thành viên bị kỷ luật nhận xét về việc sửa chữa 

khuyết điểm của thành viên đó. Nếu đã sửa chữa khuyết điểm thì đề nghị Ban 

chấp hành ra quyết định kỷ luật công nhận tiến bộ.  
  

CHƢƠNG VII 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG 
Điều 23. Chỉnh sửa và bổ sung 

Việc sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản trong bản điều lệ này sẽ do quá 

bán số thành viên của Ban chấp hành đồng ý thực hiện. Điều lệ bổ sung phải 

trình báo với Hội đồng Trị sự GHPGVN, để được giúp đỡ. 

 

 

Điều 24. Hiệu lực áp dụng 

Điều lệ này gồm có 7 chương, 23 điều, do Ban chấp hành trung ương Hội 

thanh niên Phật giáo ban hành, được sự phê chuẩn của Ban Hướng dẫn Nam nữ 

Cư sĩ Phật tử Trung ương và Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Hiệu lực 

của bản điều lệ này được áp dụng sau 07 ngày kể từ ngày ban hành. 
 

 


