HIỆP HỘI NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCES ASSOCIATION
(“HRA”)

ĐIỀU LỆ
1.

Tên gọi
Tên tiếng Việt:

Hiệp hội Nhân sự (gọi tắt là “Hội”)

Tên tiếng Anh:

Human Resources Association (gọi tắt là “HRA”)

Tên viết tắt:

HRA

nh n sứ

ệnh

tiêu hi n

2.

T

2.1

T
nh n: à một hiệp hội nghề nghiệp qu n tr ngu n nh n l c được công nhận trên thế
giới về tính chuyên môn cao và đóng góp cho s phát triển con người trên phạm vi quốc gia
và quốc tế;

2.2

Sứ ệnh: Tập hợp các cá nh n và tổ chức hoạt động trong lĩnh v c phát triển con người có
chuyên môn sâu và t m huyết với nghề qu n tr ngu n nh n l c;

2.3

M

tiêu hi n

c: Ba mục tiêu cơ b n:

2.3.1 Tài chính và phi tài chính: tận dụng mọi ngu n l c để
2.3.1.1 Tổ chức mọi hoạt động của Hội hông v mục đích lợi nhuận;
2.3.1.2 Qu n lý tài chính hiệu qu và minh bạch (thu/chi theo đúng quy đ nh tài chính, báo cáo minh
bạch và đầy đủ);
2.3.1.3 S dụng mọi h trợ, b o trợ từ các tổ chức, hội viên, các nh n (bao g m nhưng hông hạn
chế về thông tin, đ a điểm họp, ăn giữa giờ…) hi được Ban iều hành phê duyệt;
Chuyên môn: Tạo nh hưởng tích c c tới cộng đ ng những người làm nghề và các tổ chức,
doanh nghiệp liên quan đến qu n tr và phát triển ngu n nh n l c:
2.3.2.1 ược các cơ quan, tổ chức nhà nước tín nhiệm: tham gia vận động chính sách; đóng góp ý
iến các văn b n luật, làm các h o sát, nghiên cứu vĩ mô;
2.3.2

2.3.2.2 ược các đối tác tín nhiệm: PR, đối ngoại; tham gia hội th o quốc gia, quốc tế;
2.3.2.3 à h nh mẫu về làm nghề nh n s : truyền thông; hội th o nghề nghiệp; hướng nghiệp, nói
chuyện chuyên đề, CLB;
2.3.2.4 G y d ng những gi i pháp th c tiễn cho người làm nghề: giao lưu doanh nghiệp; tham vấn
cộng đ ng doanh nghiệp, tổ chức.
2.3.3 Hội viên: Tập hợp và x y d ng một đội ng các nhà qu n tr nh n s có
2.3.3.1 Tr nh độ: thông qua việc đào tạo chuyên môn, ỹ năng nghề nghiệp cho hội viên; giới thiệu
để các hội viên tham gia các hóa đào tạo bên ngoài ph hợp;
2.3.3.2 T m huyết, ý thức và có ỹ năng làm nghề: thông qua các hoạt động hội th o, tọa đàm, chia
sẻ cá nh n; dã ngoại;
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2.3.3.3 Tích c c tham gia các hoạt động xã hội, cộng đ ng có liên quan hi được Ban
thông qua;

iều hành

2.3.3.4 X y d ng h nh nh Hội chuyên nghiệp, phát triển bền vững, thông qua việc m i hội viên có ý
thức, cam ết đóng góp, cống hiến, tham gia các hoạt động của Hội một cách chuyên nghiệp;
2.3.3.5 X y d ng đội ng lãnh đạo ế cận;
2.3.3.6 Tạo được ý thức trong toàn bộ hội viên: cống hiến hết lòng cho Hội và cộng đ ng người làm
nghề nh n s ;
2.3.3.7 X y d ng cơ cấu chính sách Hội ph hợp cho mục tiêu phát triển bền vững.
3.

Nguyên t

h

t ộng, nhiệ

3.1

Nguyên t

h

t ộng

3.2

Nhiệ

3.2.1

v

quyền h n ủa Hội

hông v lợi nhuận, công hai, d n chủ, công b ng, hông vụ lợi.

v

a chọn và bầu Ban iều hành của Hội;

3.2.2

X y d ng và thông qua iều lệ, qui chế, qui tr nh, chiến lược, ế hoạch hoạt động từng năm
ho c từng nhiệm và các tài liệu hác của Hội;

3.2.3

Tổ chức và tham gia các hoạt động đ nh , hông đ nh
ngoại hác đã được Ban iều hành thông qua;

3.2.4

Tổ chức và tham gia các hội th o, tọa đàm ... theo chuyên đề có liên quan đến qu n tr và phát
triển ngu n nh n l c. gười trình bày, dẫn dắt các hoạt động trên là các chuyên gia trong lĩnh
v c của chuyên đề, có thể là hội viên ho c hông ph i hội viên do các Ban tư vấn chuyên
môn đề c và Ban iều hành chấp thuận;

3.2.5

Tổ chức, tham gia ho c thông báo về các hoạt động bổ trợ hác cho hội viên hi thấy ph
hợp;

3.2.6

Tổ chức và tham gia các hoạt động hác hi được Ban iều hành thông qua.

3.3

Quyền h n

3.3.1

óng góp ý iến vào các d th o văn b n pháp luật có liên quan đến lĩnh v c qu n tr ngu n
nh n l c, do các cơ quan hữu trách soạn th o ho c tổ chức lấy ý iến khi được yêu cầu ho c
thấy cần thiết, theo quyết đ nh của Ban iều hành;

3.3.2

HRA, với tư cách là một tổ chức, có thể trở thành hội viên của các Hội ho c Hiệp hội chuyên
môn hác ở tầm quốc gia và quốc tế hi được Ban iều hành phê chu n;

3.3.3

Thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông theo qui đ nh của pháp luật Việt am
đối với các hội viên vi phạm iều lệ của Hội mà làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Hội
và ho c các hội viên;

3.3.4

Có logo riêng.

4.

Hội viên: có hai loại hội viên: hội viên cá nh n và hội viên tổ chức.

4.1

Tiêu h hội viên

4.1.1

à cá nh n có quyền quyết đ nh đối với công việc qu n tr ngu n nh n l c ho c có inh
nghiệm chuyên s u về một ho c nhiều lĩnh v c qu n tr ngu n nh n l c ở công ty, tổ chức
m nh đã và đang làm việc;
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4.1.2

4.1.3

Có ít nhất ba (03) năm làm việc toàn thời gian kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên s u về qu n
tr ngu n nh n l c; ho c có năm (05) năm inh nghiệm về tư vấn, gi ng dạy trong lĩnh v c
qu n tr ngu n nh n l c;
nh hướng làm việc l u dài trong lĩnh v c qu n tr ngu n nh n l c;

4.1.4

Hiểu biết s u, rộng và có thông tin cập nhật và đáng tin cậy liên quan đến công việc qu n tr
ngu n nh n l c và hiểu biết, có inh nghiệm thành công trong việc tu n thủ luật pháp Việt
am có liên quan và sẵn sàng chia sẻ những thông tin đó với các hội viên hác;

4.1.5

Hiểu và tu n thủ mọi điều ho n của iều lệ này và các qui đ nh, qui chế, qui tr nh hác của
Hội được đăng t i công hai trên trang web của Hội ho c được Ban Phát triển Hội viên g i
hi có ý nguyện muốn trở thành hội viên của Hội;

4.1.6

ộp đủ hội phí của c năm, sau hi H sơ được Ban iều hành b phiếu chấp thuận;

4.2

Thủ t

t n p hội viên

4.2.1

Cá nh n nghiên cứu ỹ iều lệ Hội, t thấy m nh đáp ứng các qui đ nh của tiêu chí hội viên,
cam ết tu n thủ iều lệ Hội, mọi qui chế, qui đ nh hác của Hội và cam ết cống hiến cho
các hoạt động của Hội đều có quyền nộp ơn gia nhập Hội;

4.2.2

Hội viên tiềm năng đủ tiêu chu n ch có thể thành hội viên hi th c hiện đầy đủ các yêu cầu
về H sơ, hội phí và qui tr nh ết nạp hội viên;

4.2.3

Hội viên tiềm năng hi đang trong quá tr nh x t duyệt thành hội viên có thể tham gia các hoạt
động của Hội với tư cách là cá nh n hông ph i hội viên;

4.2.4

Hội viên tiềm năng sau hi được Ban
hội viên;

4.2.5

Sau hi d
ễ ết nạp, hội viên mới bắt buộc ph i tham d 02 hội th o ho c hoạt động
thường
của HRA đã có ch từ quí 1 hàng năm th mới được công nhận là hội viên chính
thức.

4.2.6

Hội viên c , đã dừng tư cách hội viên trong một thời gian ( hông v lý do vi phạm iều lệ
ho c qui đ nh, qui chế của Hội) được quyền gia nhập Hội trở lại, với điều iện ph i viết lại
ơn xin gia nhập Hội, trong đơn cần gi i thích lý do xin gia nhập lại Hội và cam ết s tu n
thủ tốt yêu cầu của iều lệ, qui đ nh, qui chế của Hội và cam ết cống hiến cho hoạt động
của Hội, g i qua email cho Trưởng Ban Phát triển Hội viên. ơn của hội viên này s được
Trưởng Ban Phát triển Hội viên g i cho Ban iều Hành để phê chu n;

4.2.7

Công việc x t duyệt hội viên mới được tiến hành tối thiểu hai lần m i năm, thời gian do Ban
iều hành qui đ nh, được cập nhật trên trang web của Hội. Trưởng Ban Phát triển Hội viên
có nhiệm vụ thông báo cho hội viên tiềm năng biết.

4.3

Ch

4.3.1

Bất
hội viên nào nếu vi phạm iều lệ này, Qui đ nh, qui chế hác của Hội ho c vi phạm
một trong những qui đ nh sau đ y s t động b Ban Phát triển Hội viên đề ngh Ban iều
hành loại h i Danh sách hội viên, danh sách nhóm thư điện t (group mail) của Hội và nhận
được thông báo về việc này;

4.3.2

Vắng m t ba lần họp thường
ho c

4.3.3

Không có bất
đóng góp g cho Hội trong thời gian liên tục 6 tháng ( hông chia sẻ thông
tin b ng email ho c thông qua Forum); ho c

4.3.4

Không đóng phí hội viên theo quy đ nh tại iều 9 của iều lệ này.

ứt t

iều hành phê duyệt ết nạp ph i tham d

ễ ết nạp

h hội viên c nhân
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4.4

Ngh a v

ủa hội viên

nhân

4.4.1

Chủ động đóng góp vô điều iện đối với các hoạt động của Hội;

4.4.2

Giữ bí mật các thông tin mà cá nh n m nh biết được trong quá tr nh tham gia các hoạt động
của Hội, hông tiết lộ cho bất bên thứ ba nào nếu hông được Ban iều hành cho phép;

4.4.3

Không làm bất
Hội;

việc g d vô ý hay cố ý g y nh hưởng xấu đến các hội viên và uy tín của

óng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo qui đ nh của iều lệ này;

4.4.4
4.4.5

Thông báo cho Ban iều hành và người phụ trách cập nhật Danh sách Hội viên để cập nhật
danh sách hi có thay đổi về nơi làm việc, v trí, điện thoại, email ho c các thông tin hác đã
viết trong ơn xin gia nhập Hội ho c đã thông báo trước đó;

4.4.6

Không s dụng danh nghĩa của Hội để mưu cầu lợi ích riêng cho b n th n;

4.4.7

Không chủ động lôi o người đang được công ty của hội viên tuyển dụng để làm việc cho
công ty m nh ho c cho một đối thủ cạnh tranh hác của công ty mà người đó đang làm;

4.4.8

Không đại diện cho Hội để phát ngôn với, ho c cung cấp thông tin của Hội ho c hội viên cho
các đối tác ho c tổ chức hác ho c các phương tiện thông tin đại chúng hi chưa được Ban
iều hành của Hội cho ph p;

4.4.9

Ph i thông báo cho người ch u trách nhiệm của Ban Tổ chức trước hi diễn ra hoạt động của
Hội mà hội viên đó đã đăng ý tham d nếu có lý do buộc ph i vắng m t;

4.4.10 Khi đã đăng ý tham gia bất hoạt động nào của Hội nhưng hông tham gia (trừ trường hợp
bất h háng) s ph i nộp phạt theo thông báo trong Thư mời tham gia chương tr nh của
hoạt động đó của Ban Tổ chức ho c đại diện Ban iều hành;
4.4.11 Sẵn sàng giúp đỡ các hội viên hác trong h năng của m nh;
4.4.12 Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ hội viên do m nh giới thiệu cho đến hi hòa nhập hoàn
toàn với các hội viên hác của Hội;
4.4.13 Không được t ý chuyển quyền hội viên của m nh cho bất
4.4.14

cá nh n, tổ chức nào;

ếu có những lý do chính đáng, Hội viên có thể g i email tới Ban iều hành xin tạm hoãn
ho c tạm dừng tư cách hội viên trong vòng tối đa là 02 năm, nêu r lý do và thời gian cụ thể
và l a chọn một trong hai h nh thức tạm hoãn sau:

4.4.14.1

Hoàn toàn hông tham gia vào bất cứ một hoạt động tr c tuyến (diễn đàn/forum và email
của HRA) và hoạt động tr c tiếp nào;

4.4.14.2

Ch tham gia hoạt động tr c tuyến nhưng vẫn t nh nguyện nộp đủ Hội phí.

4.5

Quyền

4.5.1

ược tham gia ứng c và bầu c Ban iều hành, tiến c người vào hóm Cố vấn, hóm Trợ
lý và biểu quyết các công việc của Hội, ể c việc gi i thể Hội hi Ban iều hành đề ngh ;

4.5.2

i ủa hội viên

nhân

ược tham d đầy đủ các hoạt động do Hội tổ chức ho c đ ng tổ chức;

4.5.3

ược chia sẻ mọi thông tin qua email, diễn đàn với các hội viên và Ban iều hành về các vấn
đề có liên quan đến Hội và các lĩnh v c hác của công việc chuyên môn c ng như những vấn
đề hác được đa số hội viên quan t m;

4.5.4

ược cập nhật trong Danh sách toàn thể hội viên và nhận được Danh sách này hi được
chính thức công nhận là hội viên HRA;

4.5.5

Có cơ hội học h i, giao lưu với các chuyên gia về qu n tr ngu n nh n l c và các lĩnh v c có
liên quan hác, c ng như với các hội viên hác đểt hoàn thiện iến thức, ỹ năng, kinh
nghiệm làm nghề, đạo đức nghề nghiệp;
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4.5.6

ược quyền giới thiệu các hội viên tiềm năng đủ tiêu chu n và t nh nguyện trở thành hội viên
của Hội.

4.6

Tiêu h Hội viên t

hứ

Các doanh nghiệp, nhóm các doanh nghiệp (tập đoàn), tổ chức đang hoạt động hợp pháp tại
Việt am, t nguyện g i ơn gia nhập HRA, tiến c người đại diện đáp ứng các tiêu chí,
tu n thủ các qui đ nh đối với hội viên cá nh n trong iều lệ của HRA, và có ít nhất 05 hội
viên cá nh n của Hội đang làm việc cho m nh, s được công nhận là Hội viên tổ chức.
4.7

Ngh a v

ủa Hội viên t

4.7.1

m b o các hội viên của Hội đang thuộc quyền qu n lý của m nh th c hiện đầy đủ quyền và
nghĩa vụ của hội viên cá nh n;

4.7.2

êu cầu các Trưởng phòng hoăc Giám đốc h n s đang thuộc quyền qu n lý của m nh, có
nguyện vọng, t nguyện và đủ điều iện, làm h sơ xin gia nhập Hội, như qui đ nh của iều
lệ này đối với hội viên cá nh n;

4.7.3

êu cầu các hội viên của Hội đang thuộc quyền qu n lý của m nh nghiêm ch nh chấp hành
iều lệ, chính sách, nội quy, quy chế và các ngh quyết, quyết đ nh của Hội;

4.7.4

Vận động và h trợ các hội viên của Hội đang thuộc quyền qu n lý của m nh tích c c tham
gia các hoạt động của Hội;

4.7.5

Phối hợp với Hội để giúp đỡ các hội viên của Hội đang thuộc quyền qu n lý của m nh không
ngừng phấn đấu n ng cao tr nh độ, h năng về mọi m t, đ c biệt là tr nh độ chuyên môn,
nghiệp vụ về qu n tr nh n s ;

4.7.6

ược quyền đề c một hội viên của Hội đang thuộc quyền qu n lý của m nh ứng c vào Ban
iều hành Hội nếu đáp ứng các tiêu chí do Hội đề ra. Cá nhân đó nếu trúng c vào Ban iều
hành có quyền và nghĩa vụ như các thành viên hác của Ban iều hành;

4.7.7

H trợ qu ng bá h nh nh và danh tiếng của Hội; b o vệ danh d và lợi ích của Hội, phát triển
hội viên mới cho Hội;

4.7.8

ức Hội phí của Hội viên tổ chức b ng tổng hội phí của toàn bộ hội viên của Hội đang thuộc
quyền qu n lý của m nh. Thời gian nộp và h nh thức nộp hội phí như qui đ nh đối với hội viên
cá nh n.

4.8

Quyền ủa Hội viên t

4.8.1

ược c toàn bộ các hội viên của Hội đang thuộc quyền qu n lý của m nh và thêm một nhân
viên đăng ý tham gia các buổi hội th o chuyên môn, các hoạt động của Hội.

4.8.2

ược đề ngh thay đổi một hội viên của Hội đang ho c hông còn thuộc quyền qu n lý của
m nh trong 01 năm.

4.8.3

ược làm đơn xin ra h i Hội hi x t thấy hông đủ điều iện ho c hông có nguyện vọng
tiếp tục tham gia Hội.

4.8.4

ược ứng c vào Ban iều hành, nhưng ch được tối đa 02 người do m nh qu n lý tham gia
Ban iều hành, trong số đó ch có 01 người, nếu được bầu, đ m nhận v trí Chủ t ch ho c Phó
Chủ t ch Hội.

5.

C

u, t

5.1

S

t

5.2

Ban Điều h nh

hứ qu n

hứ

hứ

iều h nh

hứ Hội (xem Phụ lục của iều lệ này)

Ban iều hành là lãnh đạo cao nhất của Hội, g m Chủ t ch, các Phó Chủ t ch, Tổng thư ý và
các thành viên hác iêm trưởng ho c phó các Ban chức năng ho c các Ban chuyên môn của
Hội. Ứng viên của Ban iều hành nhiệm
sau có thể do Ban iều hành nhiệm
trước và
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toàn thể hội viên giới thiệu. Ban iều hành được bầu và hoạt động theo nhiệm . Hiện tại
nhiệm
của Ban iều hành là hai năm. Thời gian một nhiệm
có thể thay đổi theo quyết
đ nh của Ban iều hành ho c của toàn thể hội viên trong ại hội hàng năm.
5.2.1

Thể thứ

5.2.2

Nhiệ

v

uv

i n nhiệ

quyền h n v quyền

i nhiệ

Ban Điều h nh đề c và bầu công hai;

i ủa Ban Điều h nh v

Tr ởng Ban

5.2.2.1 Thông qua và cập nhật thay đổi của iều lệ và các văn b n của Hội theo qui đ nh của iều lệ
này;
5.2.2.2 Thông qua ơn xin gia nhập Hội của các hội viên tiềm năng để ết nạp hội viên chính thức
trên nguyên tắc b phiếu tr c tiếp ho c qua email và quyết đ nh theo đ ng thuận của 60%
thành viên;
5.2.2.3 Thành viên Ban iều hành h trợ tích c c cho Chủ t ch Hội hoàn thành các công việc do Hội
giao phó;
5.2.2.4 Th c hiện các công tác hen thưởng và ỷ luật của Hội;
5.2.2.5 Thành viên Ban iều hành, hóm Cố vấn, hóm trợ lý có thể được hưởng một ho n Phụ
cấp cho thông tin liên lạc để th c hiện nhiệm vụ của Hội. Kho n phụ cấp này do Ban iều
hành thông qua và có thể thay đổi tu từng thời điểm;
5.2.2.6 ếu Thành viên Ban iều hành, hóm Ban Cố vấn, hóm trợ lý từ nhiệm ho c b bãi nhiệm
th ch được hưởng một phần của trợ cấp trêntỷ lệ thuận với các tháng làm việc cho Hội.
5.3

Nh

C v n

5.3.1

Thành viên hóm Cố vấn g m những cá nh n gi i nghề, t nh nguyện đóng góp cho Hội và có
tầm nh hưởng lớn tới hội viên, được Ban iều hành mời tham gia h trợ, tư vấn cho Hiệp
hội và cho Ban iều hành;

5.3.2

Quyền của Thành viên Nhóm Cố vấn: tham gia các phiên họp của Ban
tư vấn cho Ban iều hành, nhưng hông tham gia biểu quyết.

5.4

Các ban chứ n ng v

5.4.1

Dưới Ban iều hành là các ban chức năng và các ban chuyên môn.
i ban có một Trưởng
ban lãnh đạo, một Phó ban thường tr c và có thể thêm các Phó ban hác, một ho c nhiều Trợ
lý do Trưởng ban quyết đ nh. Các Phó ban trợ giúp cho Trưởng ban. Các trợ lý h trợ cho
Trưởng và (các) Phó ban;

5.4.2

Trưởng ban tổ chức soạn th o Qui chế, qui đ nh, qui tr nh, mẫu, biểu cho Hội liên quan đến
các lĩnh v c thuộc các ban phụ trách và tr nh lên Ban iều hành để thông qua;

5.4.3

Trưởng ban tổ chức soạn th o Kế hoạch hành động chi tiết của từng ban d a trên Kế hoạch
hành động hàng năm của Hội, được thông qua vào tháng 1 ho c tháng 2 hàng năm. Kế hoạch
hành động chi tiết của từng ban cần được các Trưởng ban tr nh lên Ban iều hành để thông
qua vào tháng 3 hàng năm;

5.4.4

Hội có trang web để phục vụ mọi hoạt động, thông tin liên lạc và chia sẻ của hội viên và công
chúng về những nội dung ph hợp với qui đ nh trong iều lệ, qui chế, qui đ nh, qui tr nh của
Hội. hóm qu n tr trang web g m các hội viên có ỹ năng liên quan và hiểu biết về Hội,
t nh nguyện làm việc, do một thành viên của Ban iều hành ho c hội viên do Ban iều hành
l a chọn phụ trách, dưới s ch đạo của Trưởng Ban Truyền thông- ối ngoại.

5.5

Chủ tị h nhiệ

iều hành, có ý iến,

ban chuyên môn

v v quyền h n ủa Chủ tị h:

Chủ t ch Hội là đại diện của Hội, đ ng thời là người lãnh đạo Ban iều hành.
5.5.1

ãnh đạo Ban iều hành theo đúng qui đ nh của iều lệ này;
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5.5.2

Tổ chức soạn th o và cập nhật các văn b n sau đ y: iều lệ Hội, báo cáo tổng ết hoạt động
của năm c và kế hoạch hành động của năm mới để Ban iều hành và hội viên thông qua
trong quí một hàng năm và các văn b n quan trọng hác hi được Ban iều hành quyết đ nh;

5.5.3

àm phát ngôn viên của Hội đối với các cơ quan hữu trách và các phương tiện thông tin đại
chúng;

5.5.4

Ra quyết đ nh cuối c ng nếu t lệ biểu quyết trong Ban
50%;

5.5.5

Triệu tập và chủ tr cuộc họp của Ban iều hành, Ban Cố vấn;

5.5.6

Ký ban hành các quy chế, qui đ nh, qui tr nh, quy chu n và các văn b n quan trọng hác của
Hội;

5.6

Ph Chủ tị h v T ng th

5.6.1

(Các) Phó Chủ t ch Hội là người trợ giúp cho Chủ t ch Hội, được Chủ t ch ủy nhiệm và ph n
công tr c tiếp phụ trách, điều hành một ho c một số m t hoạt động, phụ trách các Ban
chuyên trách và/ ho c một Ban tư vấn chuyên môn của Hội; s thay m t Chủ t ch trong lĩnh
v c m nh phụ trách hi được ủy quyền ho c hi Chủ t ch vắng m t;

5.6.2

T ng Th
có nhiệm vụ thay m t Ban iều hành điều phối các công việc theo ế hoạch
của Hội đã được Ban iều hành thông qua;

5.6.3

Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ t ch, các Phó Chủ t ch, các Ủy viên Ban iều hành và Tổng
Thư ý có thể được quy đ nh chi tiết thêm tại Quy chế hoạt động của Ban iều hành do Ban
iều hành thông qua.

6.

Tài chính

6.1

Nguyên t

về qu n

iều hành và trong toàn Hội là 50-

t i h nh

6.1.1

ộc lập, t chủ về tài chính;

6.1.2

ăm Tài chính bắt đầu từ ngày 01/01đến 31/12 dương l ch hàng năm;

6.1.3

Chế độ tài chính, sổ sách ế toán tài chính công khai, ph hợp với quy đ nh pháp luật;

6.1.4

Ban iều hành phê duyệt Báo cáo tài chính hàng năm do Ban Tài chính-Hành chính ch u
trách nhiệm soạn th o, trong quí 1 của năm tiếp theo.

6.2

Ngu n t i h nh: tài chính của hội từ các ngu n sau

6.2.1

Do hội viên đóng góp hội phí hàng năm ho c tại thời điểm được công nhận là hội viên;
ức hội phí do Ban iều hành qui đ nh và có thể được thay đổi tu theo quyết đ nh của Ban
iều hành trên cơ sở đề xuất của Ban Tài chính-Hành chính, d a vào nhu cầu hoạt động của
Hội;

6.2.2

Các ho n tài trợ của Hội viên, ho c cá nh n, tổ chức trong nước và quốc tế hi được Ban
iều hành chấp thuận;

6.2.3

Các ho n thu từ hoạt động d ch vụ của Hiệp hội, ho c của các đơn v tr c thuộc Hội và các
ho n thu hợp pháp hác, trên nguyên tắc lấy thu b chi. Khuyến hích các đơn v thành viên
chủ động t tạo và huy động ngu n thu, đóng góp t nguyện, hợp pháp cho hoạt động của
Hội.

6.3

Sử

6.3.1

Hoạt động đ nh

6.3.2

Các hoạt động truyền thông, đối ngoại do Ban iều hành phê chu n;

6.3.3

Thiết b , công nghệ phục vụ hoạt động của Hội được thông qua trong cuộc họp của Ban
hành;

ng t i h nh: Hội s dụng ng n sách cho các hoạt động sau:
và hông đ nh
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6.3.4

Ban Ban Tài chính - Hành chính được Ban iều hành ủy quyền qu n lý các ngu n tài chính
và chi tiêu của Hội; làm báo cáo hàng quí, hàng năm và đột xuất hi được Ban iều hành yêu
cầu.

6.4

T i s n ủa Hội

6.4.1

Tài s n của Hội được mua b ng tiền của Hội ho c được đóng góp, cho, t ng từ hội viên và
các tổ chức, cá nh n ngoài Hội. Toàn bộ tài s n của Hội được thể hiện trong sổ sách ế toán
do Ban Tài chính-Hành chính ch u trách nhiệm qu n lý và được cập nhật trong Báo cáo tài
chính hàng năm của Hội;

6.4.2

Hội viên ho c các ban hi s dụng các tài s n này có trách nhiệm b o qu n đúng qui đ nh;

6.4.3

ếu tài s n b hư h ng, hông thể s a chữa để tiếp tục s dụng được th Ban Tài chính-Hành
chính Hội làm thủ tục thanh lý tr nh Ban iều hành Hội quyết đ nh.

6.5

Điều iện gi i thể v thanh quy t t n t i hính
ếu có đề ngh của đa số hội viên về việc gi i thể th Ban iều hành s họp và xem x t;

6.5.1
6.5.2

Quyết đ nh gi i thể s được bàn bạc và biểu quyết công hai tại cuộc họp toàn thể hội viên;

6.5.3

Thanh quyết toán tài chính còn lại tại thời điểm gi i thể s do toàn thể hội viên quyết đ nh;

6.5.4

Trong trường hợp t lệ biểu quyết là 50-50% th Chủ t ch s đưa ra quyết đ nh cuối c ng.

7.

C

7.1

Hội có thể tham gia làm thành viên tổ chức của một số tổ chức xã hội nghề nghiệp hác (ở
trong nước và quốc tế);

7.2

Khi tham gia bất
tổ chức nào, Hội tôn trọng và tu n thủ quy đ nh của tổ chức đó và luôn
giữ nguyên tắc b nh đẳng, hợp tác, c ng có lợi.

8.

Khen th ởng, ỷ uật

8.1

Khen th ởng

i quan hệ

Hội viên, ho c nhóm hội viên, ho c ban có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hộis
được Hội xem x t hen thưởng, ghi nhận.
8.2

Kỷ uật

8.2.1

Hội viên, ho c nhóm hội viên, ho c ban vi phạm pháp luật, vi phạm iều lệ, ngh quyết, các
quyết đ nh, qui đ nh, qui chế của Hội, g y nh hưởng xấu đến uy tín, lợi ích của Hội th Ban
iều hành s xem x t, quyết đ nh ỷ luật tu theo mức độ vi phạm b ng các h nh thức hiển
trách, c nh cáo, chấm dứt tư cách Hội viên, hai trừ ra h i Hiệp hội và thông báo nội dung
s việc và mức độ vi phạm cho toàn thể hội viên biết;

8.2.2

Hội viên, ho c nhóm hội viên, ho c ban vi phạm ph i có trách nhiệm b i thường mọi tổn thất
và thiệt hại phát sinh (nếu có) theo quyết đ nh của Ban iều hành.

9.

C

9.1

T

iều h
hứ

n h

i Hội

Trong quá tr nh hoạt động, để ph hợp với nhu cầu của hội viên, Hội có thể thay đổi cách
thức tổ chức hoạt động của m nh hi Ban iều hành quyết đ nh, ph hợp với quy đ nh của
pháp luật.
9.2

Gi i thể Hội: trong các trường hợp sau:

9.2.1

ục tiêu hoạt động của Hội hông đạt được ho c s t n tại của Hội là hông cần thiết và
được s nhất trí của 2/3 tổng số hội viên;

9.2.2

Theo yêu cầu của cơ quan hà nước có th m quyền;
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9.2.3

Việc gi i thể và thanh lý tài s n của Hiệp hội được tiến hành theo quy đ nh của pháp luật.

10.

Thể thứ sửa

10.1

ọi s a đổi, bổ sung, ho c thay thế
tr thi hành;

10.2

Chủ t ch tổ chức soạn th o s a đổi, bổ xung iều lệ;

10.3

Ban iều hành góp ý;

10.4

Hội viên góp ý; và

10.5

Ban iều hành thông qua.

11.

C n ứ ph p

12.

Hiệu ự thi h nh

i

sung Điều ệ
iều lệ ph i được Ban

iều hành thông qua mới có giá

iều lệ này d a trên qui đ nh của luật Việt am có liên quan.

iều lệ s a đổi bổ sung này có 12 iều, có hiệu l c từ ngày được Ban iều hành thông qua.
iều lệ s a đổi bổ sung này được ế thừa từ iều lệ đầu tiên của Hội được Ban iều hành
phê chu n ngày 21 tháng 04 năm 2004 và những iều lệ được s a đổi sau đó.
Hà ội, ngày 16 tháng 07 năm 2015
Thay

t Ban Điều h nh
Chủ tị h

V Thị Mai Thu
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PHỤ LỤC 1
S

Đ

T

CHỨC

BAN ĐIỀU HÀNH

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(02)
T NG
THƯ KÝ
NHÓM
CỐ VẤN
CÁC BAN
CHỨC NĂNG

CÁC BAN
CHUYÊN MÔN

BAN TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH
Trưởng ban
Phó ban

BAN CHIẾNLƯỢC
NGU N NHÂN LỰC
Trưởng ban
Phó ban

BAN PHÁT TRIỂN
HỘI VIÊN
Trưởng ban
Phó ban
BAN TRUYỀN
THÔNGĐỐI NGOẠI
Trưởng ban
Phó ban

BAN TUYỂN DỤNG
Trưởng ban
Phó ban
BAN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
Trưởng ban
Phó ban
BAN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN
Trưởng ban
Phó ban

BAN LƯ NG VÀ PHÚC LỢI
Trưởng ban
Phó ban

HỘI VIÊN
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PHỤ LỤC 2
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐIỀU LỆ S A Đ I
iều lệ s a đổi này d a trên qui đ nh của luật Việt
(tính đến thời điểm s a đổi iều lệ này):




am, cụ thể là các văn b n được liệt ê dưới đ y

Ngh đ nh 45/2010/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/4/2010 về tổ chức, hoạt động và
qu n lý hội;
gh đ nh 33/2012/ -CP ban hành ngày 13/4/2012 về S a đổi, bổ sung một số điều của
Ngh đ nh số 45/2010/ -CP; và
Thông tư số 11/2010/TT-B V của Bộ ội vụ ban hành ngày 21/11/2010 Quy đ nh chi tiết thi
hành Ngh đ nh số 45/2010/ -CP.
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