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UNITED STATES ARMY VETERANS SUPPORT COMMAND 

NATIONAL HEADQUARTERS  

P.O. BOX: 1124, ALIEF, TEXAS 77411-1124. USA. 

Tel: (713) 478-9901. Email: usavsc.mattroi@yahoo.com 

 

 

 

Số : USAVSC-NH-NL-02/01/01                                                                                             Ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

- NỘI  LỆNH - 
           

- Chiếu theo Nội Quy và Huấn Thị Điều Hành của Đơn vị USAVSC. 

- Chiếu các buổi họp tham mưu của Đơn vị USAVSC. 

- Chiếu các biên bản của Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn 1  USAVSC - Tổng Hành Dinh Houston, Texas. 

NAY QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI LỆNH : 

Tất cả các quân nhân đã gia nhập vào đơn vị USAVSC được tuyên thệ, gắn cấp bậc và bổ nhiệm chức vụ cần 

chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy định như sau: 

1- Các quân nhân trong Bộ Tham Mưu, Bộ Chỉ Huy, các Trưởng Phòng, Trưởng Ban cần quán triệt về chức 

năng và quyền hạn của đơn vị để thực hiện tốt hơn nữa trong công tác được giao. 

2- Mỗi năm phải tham dự các buổi lễ lớn: Ngày Lễ Độc Lập, Ngày Cựu Chiến Binh, Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, 

Ngày Nhân Quyền, Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Ngày Quốc Hận 30 

tháng 4 năm 1975 , Ngày Đại Hội Đơn Vị USAVSC, Ngày Tân Niên, Tất Niên và các buổi lễ của Quân 

đội Đồng Minh nếu có giấy mời tham dự của Ban Tổ Chức. 

3- Phải bảo đảm thi hành công tác vinh danh các Chiến sĩ Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh, QL.VNCH, các 

Quân nhân thuộc đơn vị USAVSC qua đời. Tham gia công tác thực hiện lễ nghi quân cách, tham dự lễ nghi 

tôn giáo, hầu quan tài, tiễn đưa linh cửu chiến sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

4- Tham gia công tác tiễn quân ra tiền tuyến, tiếp rước khi trở về, thăm viếng  ủy lạo các Chiến Sĩ ở các Quân 

Y Viện, Bệnh Viện Cựu Chiến Binh, Viện Dưỡng Lão Cựu Chiến Binh và tiền đồn nếu được yêu cầu. 

5- Tham gia công tác FEMA cứu trợ nạn nhân bị thiên tai, động đất, bão lụt, hoả hoạn, nạn nhân chiến cuộc, 

nạn nhân bị khủng bố khi sự cố xảy ra và được yêu cầu nhờ công tác trợ giúp. Phối hợp với cơ quan Hồng 

Thập Tự các Đoàn Thể thiện nguyện. 

6- Hợp tác  với Cơ quan An ninh, Vệ Binh Quốc Gia trong công tác phòng chống khủng bố và tội phạm, yểm  
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trợ công tác bảo quốc an dân. 

7- Hăng hái tham gia với chính quyền địa phương về công tác anh ninh nội địa, tham gia công tác làm sạch 

đẹp thành phố. Kịp thời phát hiện và báo cáo với chính quyền địa phương các phần tử âm mưu khủng bố, 

lừa đảo, xấu ác, lưu manh, phao tin đồn nhảm thất thiệt có hại đến an ninh quốc gia và đời sống của người 

dân địa phương. Phát hiện những tay sai của bọn khủng bố, những phần tử xấu gây chia rẽ hận thù, kỳ thị 

tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, xách động xung đột, chụp mũ, tuyên truyền qua mọi hình thức. Tất cả các dữ 

kiện đều ghi nhận và cấp báo cho Cơ quan An ninh địa phương để thẩm định. 

8- Quân phục: 

- Quân phục số 1 (Class A): Được mặc khi chào kính, tiếp rước cấp chỉ huy cao cấp, vinh danh các chiến sĩ 

của Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh, tham dự các lễ lớn (thăng cấp, thăng thưỏng). 

- Quân phục số 2 (Class B): Được mặc khi làm việc văn phòng và tham dự các lớp học tập, huấn luyện. 

- Quân phục số 3 (Class C): Quân phục tác chiến. Được mặc khi công tác FEMA, cứu trợ, hội họp, sinh hoạt 

bình thường. 

- Quân phục số 1 (Class B): Áo vest đen, quần xanh sọc vàng, mũ cát kết đen. Được mặc khi yến tiệc cấp cao. 

9- Khi tham dự đoàn thể không phải là của Quân đội Hoa Kỳ hay Đồng Minh, không được phép mặc quân phục  

và mang quân hàm USAVSC, trừ trường hợp được Ban Tham Mưu cử đại diện cho USAVSC đi dự. 

10- Tuyệt đối không được mặc quân phục của USAVSC vào các hộp đêm, tụ điểm nhảy đầm, các sòng bài, quán 

rượu bia hay la cà tán dóc, cải lộn nơi đông người. Không được bế trẻ con, không được xách giỏ đi chợ (nếu 

không phải là trường hợp cứu trợ). 

11- Khi bị địch quân hay bọn lưu manh hăm dọa, mạ lỵ, sĩ nhục, xin báo cho Cơ quan Cảnh sát Tuần tra và Cơ 

quan An ninh gần nhất. Khi Cảnh Sát đến nơi mới xuất trình Sự Vụ Lệnh và Thẻ Quân Nhân xin lập biên 

bản để báo cho cơ quan chức trách (số điên thoại khẩn cấp của Cơ quan An ninh sẽ được cung cấp riêng). 

12- Các quân nhân thuộc lực lượng USAVSC có quyền tham gia vào các Đoàn thể, Hội đoàn khác với tư cách cá 

nhân, nhưng khi có sự trùng hợp về việc tham dự cuộc lễ, cần lưu ý và bắt buộc bổ sung quân số vào đơn vị 

USAVSC để cùng tham dự. 

13- Những Sĩ quan trong Bộ Tham Mưu , Bộ Chỉ Huy đang giữ chức vụ quan trọng như Tư Lệnh, Tư Lệnh Phó, 

Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu Phó, các Trưởng Phòng, Trưởng Ban, Biệt Đoàn Trưởng, Lữ Đoàn Trưởng 

không được giữ chức vụ của các Đoàn thể, Hội đoàn khác. 

14- Khi sinh hoạt đơn vị USAVSC như hội họp, công tác… , phải mặc quân phục theo lệnh của Sĩ quan Điều hợp. 

Cần phải đi đúng giờ, ra về khi bế mạc, tôn trọng nội quy cuộc họp, tắt Cell phone, không tự ý ra vào khi không 

cần thiêt. Tuyệt đối không được mang vũ khí vào phòng họp; không mang máy ảnh, máy quay phim, tài liệu 

báo chí, biểu ngữ, máy ghi âm vào phòng họp; ngoại trừ các quân nhân thi hành công vụ (quay phim, chụp 

ảnh, v.v…). Không mang theo trẻ em. Không đưa người lạ mặt vào phòng họp. Không được hút thuốc. Không  
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được nói chuyện riêng tư. 

15- Cần phải giữ gìn an ninh trật tự. Đề cao cảnh giác những phần tử tay sai của bạo lực khủng bố làm giao liên 

cho trục ma quỷ len lỏi vào phòng họp để quay phim, chụp ảnh gây mất an ninh trật tự phòng họp và chúng 

bán tin cho bè lũ ác ôn tin tặc. Ban An ninh Trật tự cần phải lưu ý và có trách nhiệm trong công tác này. 

16- Biệt Đoàn Văn Nghệ: 

- Cần phải lưu ý quán triệt khi tổ chức văn nghệ; phải có quy trình tổ chức, mục đích, chủ đề, ngày giờ và 

địa điểm … theo chủ trường của đơn vị USAVSC là: Trình diễn văn nghệ với trọng tâm, nêu cao tinh thần 

chiến đấu của các chiên sĩ; cổ động thanh niên nam nữ hăng hái tòng quân nhập ngũ vào Quân đội, Cảnh 

sát hay Lực lượng An ninh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. 

- Tất cả chương trình và Ca sĩ của Biệt Đoàn Văn Nghệ USAVSC phải được Ban Tham Mưu duyệt trước 

khi trình diễn. Nếu thay đổi, cần hội ý với Ban Tham Mưu. 

17- Các Sĩ quan đuợc phân công như Chánh Văn Phòng, Phòng 1, Phòng Tổng Quản Trị, Phòng 3, Khối Chiến 

Tranh Chính Trị cần cập nhật theo dõi về công tác cứu trợ, vinh danh, diễn hành, hội họp, đóng góp … để đề 

nghị khen thưởng hay đề nghị ghi đơn xin xuất ngũ. 

18- Tập thể quân nhân USAVSC được phép đóng góp ý kiến, phê bình, tự phê, kiểm điểm … để xây dựng đơn vị 

tốt hơn. Nhưng khi có ý kiến hay đề xuất một vấn đề gì có liên quan đến đơn vị USAVSC, cần phải lập phiếu 

trình theo hệ thống quân giai. Các phu nhân và những thành viên cộng tác không phải quân nhân USAVSC 

không được phép phát biểu và có ý kiến. 

19- Các quân nhân USAVSC khi mặc quân phục cần phải giữ đúng tác phong quân kỷ. Khi gặp quân nhân đơn 

vị bạn hay quân nhân trong đơn vị USAVSC, nhất là quân nhân có cấp bậc cao hơn mình, cần phải chào kính 

theo quân cách: Đứng nghiêm và cách 3 bước. 

20- Những quân nhân không hội họp, không tham gia công tác diễn hành, không tham gia công tác cứu trợ, không 

đóng góp Quỷ tương tế hậu sự, không chấp hành Nội Quy, Nội Lệnh, Huấn Thị Điều Hành như đã nêu trên, 

sẽ không được cấp Thẻ ID và Sự Vụ Lệnh của USAVSC. Khi qua đời, không được thực hiện lễ nghi quân cách 

của đơn vị USAVSC; không tương trợ quan hôn tang tế hay phân ưu, phúng điếu khi gia đình hữu sự. 

21- Khi có lý do chính đáng và cần thiết, không sinh hoạt được nữa thì xin nghĩ một thời gian hoặc xin xuất ngũ. 

Khi có lệnh triệu tập họp hoặc công tác phải thi hành. Nếu nghĩ phải xin phép, nếu nghĩ ba lần bị báo cáo vắng 

mặt bất hợp pháp, nếu nghĩ liên tục sáu lần hội họp hay công tác mà không có lý do và không xin phép đuợc 

xem như đào ngũ. 

22- Điều kiện ắt có và đủ để thăng cấp: 

- Cần họp hội thường kỳ mỗi năm là 12 lần (cho 12 tháng). Phải tham dự ít nhất lá 7 ngày Lễ lớn trong năm 

(Diễn hành và truy điệu). Phải tham gia công tác thiện nguyện, FEMA, công tác vinh danh, công tác an 

ninh nội địa (25 giờ trở lên).  
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- Cần phải tham dự các lớp tập huấn về công tác FEMA và công tác chào kính (25 giờ). Tham dự Ngày Đại 

Hội USAVSC của các Tiểu Bang khác. 

23- Mỗi năm giới thiệu ít nhất là 2 tân binh vào đơn vị USAVSC. (Đối tượng cần biết lái xe, có thì giờ, có sức 

khoẻ, hạnh kiểm tốt, có quốc tịch hoặc thường trú nhân hợp pháp). 

24- Quân Nhân được vinh thăng cấp bậc mới ít nhất là quân nhân cần mang cấp bậc cũ là 2 năm  trở lên. 

25- Tất cả quân nhân trong đơn vị USAVSC Tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc và Hiến Pháp, Luật Pháp của 

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Luôn luôn nêu cao tinh thần Huynh Đệ Chi Binh đoàn kết tương trợ lẫn nhau. 

Nêu cao tinh thần quân kỷ: “Thi hành trước, khiếu nại sau”. 

Nội Lệnh này được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Toàn thể quân nhân các cấp thuộc Lực lượng USAVSC chiếu Nội Lệnh nghiêm chỉnh thi hành. 

 

 

                                                                                  ( Ấn ký ) 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           

- Bộ Tư Lệnh USAVSC các Tiểu Bang.                                                    LTG. CHIEU QUANG PHAM,  Ph.D. 

- Phổ biến toàn thể quân nhân USAVSC.                                  National Headquarters Commander USAVSC/UNVR. USA.  

- Hồ sơ lưu. 


