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Ngày 10 Tháng 3 Năm 2008 
 

Biên Bản 2008/001 
 
Theo Nội Qui của Giáo Hạt, điều khỏan D-2-1, đa số các chấp sự đã yêu cầu Thư Ký Lê Minh 
Sơn, cần phải có buổi họp để chọn ra người chủ tọa của Ban Chấp Hành và Chấp Sự (BCH/CS) 
trong khi không có Mục sư Quản Nhiệm.  Nhưng Thư Ký Lê Minh Sơn đã diện dẫn nhiều lý cớ 
và không chịu hợp tác để triệu tập buổi họp này theo yêu cầu của đa số thành viên Chấp Sự (CS). 
 
Do đó chúng tôi, đa số thành viên CS, dựa theo Hiến Chương và Nội Qui (Constitution and 
Bylaws) của Hội Thánh Tin Lành Long Beach năm 1995, điều khỏan 6 phần 1-C (Article 
6/Section 1-C) triệu tập buổi họp theo nhu cầu cấp bách của Hội Thánh bằng văn thơ và thông 
báo miệng (verbal).  Hiện diện gồm có: 
 

• Thủ Quỹ Nhan Minh Chương 
• Nghị Viên Nguyễn Bùi Thiên Ái 
• Chấp Sự Nguyễn Quốc Hưng 

 
Khiếm diện:  Thư Ký Lê Minh Sơn và Nghị Viên Nguyễn Hào 
 
Sau khi nghiên cứu, bàn thảo và cân nhắc kỹ lưỡng các chi tiết dựa theo Hiến Chương và Nội 
Qui của Hội Thánh Tin Lành Long Beach năm 1995, chúng tôi đã đi đến những biểu quyết sau 
đây: 
 

1) Vì nhu cầu cần có người chủ tọa và điều hành BCS (Governing Board) trong lúc Hội 
Thánh chưa có MSQN.  Dựa theo điều khỏan 4, phần 2-F; khỏan 5, phần 3 và khỏan 4 
phần 2-C, do đó chúng tôi thuận cử Thủ Quỹ Nhan Minh Chương trong chức vụ Phó 
Chủ Tịch BCS (Vice President) để điều hành và chủ tọa các buổi họp trong lúc chưa có 
Mục sư Quản Nhiệm chính thức. 

 
2) Nhận thấy Thư Ký Lê Minh Sơn trong thời gian gần đây đã có những hành động như sau: 

 
 

a. Tự ý đọc biên bản của GH giữa Hội Thánh gây ra sự vấp phạm và xáo trộn trong 
giờ thờ phượng khi chưa được sự chấp thuận hay thảo luận trước với MSQN và 
BCH/CS.  Mặc dù đã có sự yêu cầu trước của thành viên BCS 

 
 

b. Thư Ký Lê Minh Sơn tiếp tục tự ý đọc văn thơ của GH mà chưa có sự chấp thuận 
trước của MSQN và BCS.  Mặc dầu đã có biên bản họp CS ngày 2 tháng 3 năm 
2008 đã biểu quyết là không có thành viên trong BCS nào tự ý đọc văn thơ hay 
thông báo chính thức nào giữa Hội Thánh khi chưa có sự đồng ý của BCS Hội 
Thánh 
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3) Vì những lý do trên, dựa theo điều khỏan 5, phần B-2 (Article 5; Section B-2), biểu 
quyết bỏ phiếu tạm ngưng chức vụ Thư Ký của CS Lê Minh Sơn kể từ ngày ra biên bản 
này cho đến cuối tháng 4 năm 2008.  Sau đó BCS (Governing Board) sẽ cứu xét lại biểu 
quyết này trong buổi họp đầu tháng 5 năm 2008.   

 
• Nếu CS Lê Minh Sơn không tuân theo biểu quyết này, dựa theo điều khỏan 5, 

phần B-2 (Article 5; Section B2), thì BCS sẽ trình ra Hội Đồng Bất Thường của 
Hội Thánh để quyết định. 

 
 
4) Theo Thỉnh Nguyện Thơ của đa số con dân Chúa tại Long Beach Chúa Nhật ngày 9 

tháng 3 năm 2008, để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho con dân Chúa, BCS (Governing 
Board) quyết định mời Mục sư Trần Trọng Nha dự phần trong chức vụ Mục sư Linh Vụ 
cho Hội Thánh Long Beach. 

 
Buổi họp chấm dứt lúc 11:00 tối cùng ngày sau lời cầu nguyện của CS Nguyễn Quốc Hưng. 
 
Nay biên bản 
 
 
 

Phó Chủ Tịch BCS:  C/S Nhan Minh Chương
 
______________________________________ 

 
Nghi Viên :  Nguyễn Bùi Thiên Ái

 
______________________________________ 

 
Chấp Sự: Nguyễn Quốc Hưng

 
______________________________________ 

 
 

 
______________________________________ 
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