
 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI  

ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN CÁC MÔN CỜ THỂ THAO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ IV (2011 – 2015) 

 
Nội dung điều lệ năm 2006 

Đã được theo quyết định số 4913 QĐ-UBND ngày 

02/11/2006 của UBND TPHCM 
Những nội dung đề nghị sửa đổi 

CHƯƠNG I. TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH 

Điều 1. Tên gọi 

Liên đoàn có tên gọi là “Liên đoàn các môn Cờ thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh”, gọi tắt là “Liên đoàn 

Cờ thành phố Hồ Chí Minh”. Tên giao dịch quốc tế 

là “The mind sports Federation of Ho Chi Minh 

city”, viết tắt là HMF. 

Điều 1. Tên gọi 

Nội dung không thay đổi 

Điều 2.Vị trí 

1. Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh là một tổ 

chức xã hội tự nguyện về thể thao có tính chất văn 

hóa và trí tuệ về các môn cờ của những người yêu 

thích môn cờ trên địa bàn thành phố. 

2. Liên đoàn hoạt động tuân thủ pháp luật, tuân theo 

điều lệ Liên đoàn và chịu sự quản lý nhà nước của 

Sở Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh . 

3. Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh có tư cách 

pháp nhân, con dấu riêng, biểu trưng riêng và tài 

khoản tại Ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam để hoạt 

động. 

Điều 3. Mục đích 

Hoạt động của Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí 

Minh là tập hợp và huy động những người hâm mộ 

chơi cờ trên địa bàn thành phố nhằm mục đích: 

1. Phát triển phong trào chơi cờ ở thanh thiếu niên, 

học sinh để góp phần rèn luyện khả năng tư duy, bồi 

dưỡng những những đức tính, phẩm chất tốt đẹp của 

con người mới, phục vụ cho công cuộc xây dựng và 

hiện đại hóa đất nước; 

 

2. Phổ biến các môn cờ để góp phần nâng cao đời 

sống tinh thần, sinh hoạt văn hóa lành mạnh của 

người dân thành phố; 

3. Nâng cao trình độ người chơi, chăm lo đào tạo, 

bồi dưỡng những thanh thiếu niên có năng khiếu trở 

thành những đấu thủ giỏi tham gia thi đấu các giải cờ 

trong nước và quốc tế, phấn đấu đạt những thành 

tích tốt nhất để góp phần khẳng định vị trí của nền 

thể thao thành phố và quốc gia. 

Điều 2.Tôn chỉ, mục đích 

1. Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh là một tổ 

chức xã hội tự nguyện của những người yêu thích 

các hoạt động, tập luyện và thi đấu các môn thể thao 

có tính chất văn hóa và trí tuệ trên địa bàn thành 

phố. 

 

(Mục 2 và 3 của Điều 2 cũ được chuyển sang Điều: 

phạm vi hoạt động và tư cách pháp nhân) 

 

 

 

 

2. Hoạt động của Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí 

Minh là tập hợp và huy động những người hâm mộ 

môn cờ trên địa bàn thành phố nhằm mục đích: 

– Phát triển phong trào chơi cờ cho mọi đối tượng, đặc 

biệt là thanh thiếu niên, học sinh để góp phần rèn luyện 

khả năng tư duy, bồi dưỡng những những đức tính, 

phẩm chất tốt đẹp của con người mới, phục vụ cho 

công cuộc xây dựng và hiện đại hóa đất nước; 

– Phổ biến cách chơi môn cờ và các hình thức 

tham gia tập luyện nhằm góp phần nâng cao đời 

sống tinh thần, sinh hoạt văn hóa lành mạnh của 

người dân thành phố; 

– Nâng cao trình độ người chơi cờ, chăm lo đào tạo, 

bồi dưỡng những thanh thiếu niên có năng khiếu trở 

thành những đấu thủ giỏi tham gia thi đấu các giải cờ 

trong nước và quốc tế, phấn đấu đạt những thành 

tích tốt nhất để góp phần khẳng định vị trí của nền 

thể thao thành phố và quốc gia. 

 Điều 3: Phạm vi hoạt động và tư cách pháp nhân 

1. Liên đoàn có phạm vi hoạt động trong địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Liên đoàn hoạt động tuân thủ pháp luật, tuân theo 

điều lệ Liên đoàn và chịu sự quản lý nhà nước của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ 

Chí Minh; 

3. Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh có tư cách 

pháp nhân, con dấu riêng, biểu trưng riêng và tài khoản 

tại Ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam để hoạt động. 



 

 

CHƯƠNG II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Điều 4. Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh có 

chức năng 

1. Tổ chức, điều hành hoạt động về các môn cờ trong 

phạm vi thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức và 

nguyên tắc của một Hội thể thao quần chúng; 

2. Tham mưu, kiến nghị với các cơ quan quản lý thể dục 

thể thao và các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước ở 

thành phố về các chủ trương, chính sách, kế sách, biện 

pháp nhằm phát triển và nâng cao trình độ các môn cờ. 

Điều 4.  Chức năng của Liên đoàn Cờ thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nội dung không thay đổi 

Điều 5. Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh có 

các nhiệm vụ 

1. Tuyên truyền, vận động, đoàn kết những người 

hâm mộ các môn cờ tích cực hoạt động, tham gia 

xây dựng và phát triển phong trào chơi cờ theo đúng 

quy định của pháp luật; 

2. Phối hợp với Sở Thể dục thể thao xây dựng hệ thống 

tổ chức thi đấu, tổ chức điều hành các giải cờ từ cấp 

thành phố trở lên tại địa bàn thành phố; 

3. Góp phần trong công tác đào tạo và xây dựng lực 

lượng thể thao đỉnh cao của thành phố; Tham mưu xây 

dựng tiêu chuẩn và đề nghị Sở Thể dục thể thao phong 

cấp cho các vận động viên từ cấp 2 trở xuống hoặc theo 

các quy định mới nhất của Ngành thể dục thể thao; 

4. Hướng dẫn việc xây dựng các câu lạc bộ cờ ở cơ 

sở, trường học; 

5. Mở rộng quan hệ với các cá nhân, đơn vị kinh 

doanh trong và ngoài nước để vận động sự ủng hộ về 

tài chính hoặc tài trợ cho các giải cờ theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Điều 5. Nhiệm vụ của Liên đoàn Cờ thành phố Hồ 

Chí Minh 

1. Tuyên truyền, vận động, đoàn kết những người 

hâm mộ các môn cờ tích cực hoạt động, tham gia 

xây dựng và phát triển phong trào chơi cờ theo đúng 

quy định của pháp luật; 

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng hệ thống tổ chức thi đấu, tổ chức điều hành các 

giải cờ từ cấp thành phố trở lên tại địa bàn thành phố; 

3. Góp phần trong công tác đào tạo và xây dựng lực 

lượng thể thao đỉnh cao của thành phố; Tham mưu 

xây dựng tiêu chuẩn và thực hiện việc phong cấp 

cho các vận động viên từ cấp 2 trở xuống hoặc theo 

các quy định mới nhất của Ngành thể dục thể thao; 

4. Hướng dẫn việc xây dựng các câu lạc bộ cờ ở cơ 

sở, trường học; 

5. Mở rộng quan hệ với các cá nhân, đơn vị kinh 

doanh trong và ngoài nước để vận động sự ủng hộ về 

tài chính hoặc tài trợ cho các giải cờ theo đúng quy 

định của pháp luật. 

CHƯƠNG IV. HỘI VIÊN 

Điều 6. Hội viên 

1. Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ 

chức xã hội tự nguyện, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp 

quần chúng hâm mộ các môn thể thao trí tuệ. Tất cả 

công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại địa bàn 

thành phố có tham gia hoạt động các môn cờ, tự 

nguyện xin gia nhập đều được kết nạp làm hội viên của 

Liên đoàn Cờ thành phố và được cấp thẻ hội viên. 

 

2. Các Chi Hội Cờ hoặc các CLB cờ ở cơ sở ủng hộ 

mục đích và nguyên tắc của Liên đoàn Cờ thành phố 

sẽ được thừa nhận là thành viên của Liên đoàn. 

 

3. Hội viên danh dự là công dân Việt Nam có những 

đóng góp đặc biệt giúp đỡ cho sự phát triển các bộ môn 

cờ ở thành phố. Hội viên này được mời tham dự Đại hội 

nhưng không có quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết. 

Hội viên có trách nhiệm đóng Hội phí theo quy định 

của Liên đoàn. Nếu không đóng phí hoặc không hoạt 

động quá 6 tháng sẽ bị khai trừ ra khỏi Liên đoàn. 

 

Điều 6. Hội viên của Liên đoàn: 

Hội viên của Liên đoàn bao gồm hội viên chính thức và 
hội viên danh dự. 

Điều 7. Hội viên chính thức: 

1. Tất cả các tổ chức và công dân Việt Nam sinh sống và làm 
việc tại địa bàn thành phố có tham gia hoạt động các môn cờ, 

tán thành Điều lệ Liên đoàn, tự nguyện gia nhập đều có thể trở 
thành hội viên chính thức của Liên đoàn. 

2. Được sự giới thiệu của ít nhất 1 (một) thành viên 

Ban chấp hành Liên đoàn hoặc Hội viên chính thức. 
3. Đóng hội phí theo quy định của Ban chấp hành và 

được cấp thẻ Hội viên. 

Điều 8. Hội viên danh dự: 

1. Tất cả các tổ chức và cá nhân không có điều kiện hoặc 

không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của 

hội, nhưng có những đóng góp đặc biệt giúp đỡ cho sự 

phát triển các bộ môn cờ ở thành phố, tán thành Điều lệ 

Liên đoàn, tự nguyện gia nhập đều có thể trở thành hội 
viên danh dự của Liên đoàn. 

2. Được sự giới thiệu của ít nhất 1 (một) thành viên 
Ban chấp hành Liên đoàn hoặc Hội viên chính thức. 

3. Được miễn hội phí và được cấp thẻ Hội viên danh dự 

theo quy định của Ban chấp hành. 
4. Hội viên danh dự được hưởng quyền lợi và thực hiện 

nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết 

các vấn đề của Liên đoàn và không tham gia bầu cử, ứng 
cử Ban chấp hành Liên đoàn. 

 



 

 

Điều 7. Nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên 

1. Nghĩa vụ 

– Chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Liên 

đoàn; 

– Hoàn thành nhiệm vụ do Liên đoàn trao cho; 

– Tham gia sinh hoạt đều đặn; 

– Thực sự hoạt động cho sự phát triển phong trào các 

môn thể thao trí tuệ; 

– Phát triển được hội viên; 

– Đóng lệ phí theo quy định. 

2. Quyền hạn 

– Có quyền thảo luận, biểu quyết các chủ trương, kế 

hoạch công tác của Liên đoàn và giám sát mọi hoạt 

động của Liên đoàn; 

– Có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh 

đạo, các ban chức năng của Liên đoàn (trừ Hội viên 

danh dự); 

– Được hưởng các quyền lợi về vật chất và tinh thần 

do Liên đoàn quy định; 

– Có quyền xin ra Liên đoàn sau khi đã báo cáo và 

trả thẻ Hội viên; 

– Tham gia vào các hoạt động chuyên môn của Liên 

đoàn như tổ chức giải và tham dự thi đấu. 

Điều 9. Nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên 

1. Nghĩa vụ 

– Chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Liên 

đoàn và mọi quy định của Liên đoàn và tổ chức ở 

cơ sở. 
– Hoàn thành nhiệm vụ do Liên đoàn và tổ chức cơ 

sở phân công; 

– Tham gia sinh hoạt đều đặn ở tổ chức cơ sở của 

Liên đoàn, phát triển được hội viên mới và đóng 

hội phí theo quy định. 

– Hội viên không đóng phí hoặc không sinh hoạt 

trong thời gian 6 tháng sẽ bị khai trừ ra khỏi Liên 

đoàn. 

2. Quyền lợi: 

Nội dung không thay đổi 

 

CHƯƠNG III. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN 

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động 

Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động 

theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động 

Nội dung không thay đổi 

Điều 9. Hệ thống tổ chức 

1. Hệ thống tổ chức của Liên đoàn gồm: 

– Đại hội Đại biểu 

– Ban Chấp hành 

– Ban Thường vụ 

– Các Ban chức năng 

2. Liên đoàn chỉ có ở cấp thành phố. Tùy theo nhu 

cầu, Liên đoàn cờ thành lập các Chi hội, Câu lạc bộ 

cờ ở các cơ quan, trường học, xí nghiệp…. 

 

Điều 11. Hệ thống tổ chức 

1. Hệ thống tổ chức của Liên đoàn gồm: 

– Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường 

– Ban Chấp hành 

– Ban Thường vụ 

– Các Ban chức năng 

2. Tổ chức Liên đoàn chỉ có ở cấp thành phố. Cấp cơ 

sở của Liên đoàn bao gồm: 

– Các Hội (hoặc chi hội cờ) ở quận, huyện; 

– Các câu lạc bộ. 

Điều 10. Đại hội Đại biểu 

Đại hội Đại biểu Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí 

Minh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn. 

Đại hội Đại biểu cấp thành phố được tổ chức 4 năm 

một lần, do Ban chấp hành Liên đoàn triệu tập. 

1. Đại hội Đại biểu có nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp 

hành Liên đoàn trong nhiệm kỳ; 

b) Xét và thông qua các báo cáo, đề án nhiệm kỳ của 

Ban chấp hành; 

c) Quyết định sửa đổi điều lệ của Liên đoàn (nếu 

có); 

d) Bầu Ban chấp hành Liên đoàn và quyết định số 

lượng ủy viên của Ban chấp hành. Các ủy viên trong 

Ban chấp hành gồm đại diện của: các Chi Hội Cờ ở 

cơ sở, các tổ chức xã hội, đại diện các ban ngành 

hoặc các cá nhân có khả năng hỗ trợ tích cực cho 

phong trào cờ của thành phố. 

2. Khi xét thấy cần thiết, Ban chấp hành Liên đoàn 

có thể triệu tập Đại hội bất thường nếu có 2/3 số Ủy 

Điều 12. Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường 

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn là Đại hội 

nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường (sau đây gọi tắt 

chung cho cả hai hình thức là Đại hội Liên đoàn cờ). 

2. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức dưới hình thức Đại 

hội Đại biểu. Đại hội Đại biểu chỉ được tổ chức khi 

có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức 

hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính 

thức có mặt. 

3. Nhiệm kỳ của Đại hội Đại biểu là 5 (năm) năm 

một lần, do Ban chấp hành Liên đoàn triệu tập. 

4. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 

2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban chấp hành 

chính thức đề nghị. 

Điều 13. Nội dung quyết định tại Đại hội Liên đoàn cờ 

1. Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp 

hành Liên đoàn trong nhiệm kỳ và thông qua phương 

hướng hoạt động của Liên đoàn. 

2. Đổi tên Liên đoàn, sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ 

Liên đoàn (nếu có). 



 

 

viên Ban chấp hành chính thức yêu cầu. Đại hội Đại 

biểu phải có ít nhất quá nửa số đại biểu được triệu 

tập đến dự mới có có giá trị. 

 

3. Bầu Ban chấp hành Liên đoàn và quyết định số 

lượng ủy viên của Ban chấp hành. 

4. Chia, tách; sát nhập; hợp nhất; giải thể Liên đoàn. 

5. Tài chính của Liên đoàn. 

6. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ. 

Điều 14. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội Liên 

đoàn cờ 

1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay 

hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu 

quyết do Đại hội quyết định. 

2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại 

hội phải được quá 1/2 (một phần hai) Đại biểu chính 

thức có mặt tán thành. 

Điều 11. Ban chấp hành Liên đoàn Cờ thành phố 

Hồ Chí Minh 

1. Ban chấp hành là cơ quan thay mặt Đại hội Đại 

biểu trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội. Ban chấp 

hành Liên đoàn được Đại hội Đại biểu bầu ra theo 

nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải được 

quá nửa số phiếu bầu của các Đại biểu chính thức. 

2. Ban chấp hành Liên đoàn được bầu ra: Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, 

Ban thường vụ, các Trưởng ban và phân công các 

Ủy viên. 

3. Ban chấp hành Liên đoàn trong 6 tháng sẽ họp 

một lần. 

Điều 15. Ban chấp hành Liên đoàn Cờ thành phố 

Hồ Chí Minh 

1. Ban chấp hành là cơ quan thay mặt Đại hội Liên 

đoàn cờ trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội. Ban chấp 

hành Liên đoàn được Đại hội bầu ra theo nguyên tắc 

bỏ phiếu kín, người trúng cử phải được quá 1/2 (một 

phần hai) số phiếu bầu của các Đại biểu chính thức. 

2. Ban chấp hành Liên đoàn được bầu ra: Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, 

Ban thường vụ, các Trưởng ban và phân công các 

Ủy viên. 

3. Ban chấp hành Liên đoàn trong 6 tháng sẽ họp 

một lần. 

Điều 12. Ban thường vụ 

1. Ban thường vụ do Ban chấp hành Liên đoàn bầu 

ra để điều hành công việc thường xuyên của Liên 

đoàn. 

2. Ban thường vụ gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch, Tổng Thư ký, các Phó Tổng Thư ký và Trưởng 

Ban kiểm tra 

Điều 16. Ban thường vụ 

Nội dung không thay đổi 

Điều 13. Các Ban chức năng 

Ban chấp hành Liên đoàn có các Ban chức năng sau: 

1. Các Ban chuyên môn của từng môn cờ: có nhiệm vụ 

chăm lo phong trào ở các quận, huyện và cơ sở. Phối 

hợp với Ngành thể thao của thành phố thực hiện công 

tác huấn luyện, đào tạo, tham dự và tổ chức các giải thể 

thao có liên quan. 

2. Ban trọng tài: Bồi dưỡng, đào tạo lực lượng trọng 

tài của thành phố. 

3. Ban tài chính và tuyên truyền: Vận động sự ủng 

hộ tài chính của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ 

cho các tài năng, tổ chức các cuộc thi đấu cờ và duy 

trì các hoạt động của Ban chấp hành; Thông qua 

công tác vận động, thực hiện các công tác tuyên 

truyền, quảng bá và tổ chức các hoạt động phong 

trào cờ. 

4. Ban kiểm tra: thực hiện công tác kiểm tra các 

khâu liên quan đến việc tổ chức, chính sách, khen 

thưởng, kỷ luật. 

 

Điều 17. Các Ban chức năng 

Ban chấp hành Liên đoàn có các Ban chức năng sau: 

1. Các Ban chuyên môn của từng môn cờ: Phối hợp 

với Ngành thể thao của thành phố thực hiện công tác 

huấn luyện, đào tạo, tham dự và tổ chức các giải thể 

thao có liên quan. 

 

2. Ban trọng tài: Bồi dưỡng, đào tạo lực lượng 

trọng tài của thành phố. 

3. Ban tài chính và tuyên truyền: Vận động sự ủng 

hộ tài chính của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ 

cho các tài năng, tổ chức các cuộc thi đấu cờ và duy 

trì các hoạt động của Ban chấp hành; Thông qua 

công tác vận động, thực hiện các công tác tuyên 

truyền, quảng bá và tổ chức các hoạt động phong 

trào cờ. 

4. Ban kiểm tra: thực hiện công tác kiểm tra các 

khâu liên quan đến việc tổ chức, chính sách, khen 

thưởng, kỷ luật. 

5. Ban phong trào: có nhiệm vụ chăm lo phong trào ở 

các quận, huyện và cơ sở; Phối hợp hoạt động và hỗ 

trợ các hoạt động thể thao cho người khuyết tật, người 

cao tuổi, các đoàn thể v.v…; Thực hiện công tác phát 

triển các môn cờ mới (nếu có). 



 

 

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành 

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và các biện 

pháp để lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết 

của Đại hội đại biểu. 

2. Chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết và xây dựng 

các đề án công tác. 

3. Giải quyết các vụ kiện cáo, khiếu nại và quyết 

định các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các 

thành viên của Ban chấp hành và các Hội viên. 

4. Công bố kết quả kiểm tra, thanh tra. Khi cần thì 

Ban chấp hành có thể quyết định bổ sung, thay thế 

các thành viên bị kỷ luật nặng hoặc từ chức. Quyết 

định này phải được 2/3 ủy viên Ban chấp hành đồng 

ý. 

5. Được thành lập "Ban cố vấn" và mời một số nhân 

vật có uy tín tham gia Liên đoàn với danh nghĩa 

"Chủ tịch danh dự, Cố vấn hoặc Cố vấn đặc biệt". 

6. Thông qua điều lệ, kế hoạch hoạt động trong 

nước, quốc tế, dự toán và xét duyệt kinh phí cho các 

chương trình. 

7. Quy định tiền gia nhập Hội và hội phí của các tổ 

chức Chi Hội ở cơ sở. Hướng dẫn việc xây dựng 

thành lập các tổ chức Chi Hội cấp dưới theo hệ 

thống tổ chức của Liên đoàn. 

8. Tham gia quản lý đội ngũ vận động viên có đẳng 

cấp và xác nhận trình độ cấp bậc vận động viên từ 

cấp 2 trở xuống. Góp phần đào tạo lực lượng năng 

khiếu. 

9. Ban hành các quy chế, chế độ bồi dưỡng, thù lao 

cho những cán bộ tham gia hoạt động tích cực. 

10. Báo cáo định kỳ và kiến nghị tài trợ kinh phí 

hoạt động của Liên đoàn đến cơ quan Nhà nước (nếu 

có). 

11. Xét và quyết định cử cán bộ đi học tập, nghiên 

cứu, tham quan trong và ngoài nước. 

12. Thông qua các kế hoạch hoạt động tài chính và 

quản lý tài chính của Liên đoàn. 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành 

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và các biện 

pháp để lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết 

của các kỳ Đại hội Liên đoàn cờ. 

2. Xây dựng các nội dung sơ kết, tổng kết và xây 

dựng các đề án công tác. 

3. Giải quyết các vụ kiện cáo, khiếu nại và quyết 

định các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các 

thành viên của Ban chấp hành và các Hội viên. 

4. Công bố kết quả kiểm tra, thanh tra. Khi cần thì 

Ban chấp hành có thể quyết định bổ sung, thay thế 

các thành viên bị kỷ luật nặng hoặc từ chức. Quyết 

định này phải được 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban 

chấp hành đồng ý. 

5. Được thành lập "Ban cố vấn" và mời một số nhân 

vật có uy tín tham gia Liên đoàn với danh nghĩa 

"Chủ tịch danh dự, Cố vấn hoặc Cố vấn đặc biệt". 

6. Thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động, dự toán 

và xét duyệt kinh phí cho các chương trình. 

 

7. Quy định tiền gia nhập Hội và hội phí. Hướng dẫn 

việc xây dựng thành lập các tổ chức Chi hội cơ sở 

theo hệ thống tổ chức của Liên đoàn. 

 

8. Tham gia quản lý đội ngũ vận động viên có đẳng 

cấp và xác nhận trình độ cấp bậc vận động viên từ 

cấp 2 trở xuống hoặc theo các quy định của quốc 

gia hiện hành. 

9. Ban hành các quy chế, chế độ bồi dưỡng, thù lao 

cho những cán bộ tham gia hoạt động tích cực. 

10. Báo cáo định kỳ và kiến nghị tài trợ kinh phí 

hoạt động của Liên đoàn đến cơ quan Nhà nước (nếu 

có). 

11. Xét và quyết định cử các thành viên, hội viên 

của Liên đoàn đi học tập, nghiên cứu, tham quan 

trong và ngoài nước. 

12. Thông qua các kế hoạch hoạt động tài chính và 

quản lý tài chính của Liên đoàn. 

Điều 15. Quyền hạn, nhiệm vụ của các thành viên 

trong Liên đoàn 

1. Chủ tịch Liên đoàn: 

– Chủ tịch Liên đoàn là người chịu trách nhiệm cao 

nhất về mọi hoạt động của Liên đoàn Cờ trước cơ 

quan quản lý Nhà nước là Sở Thể dục thể thao thành 

phố Hồ Chí Minh; 

– Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch công tác 

của Ban chấp hành và thực hiện các quyết định của 

Ban chấp hành đã được thông qua; 

– Triệu tập các cuộc họp của Ban chấp hành và chủ 

trì các cuộc họp; 

– Ký các văn bản quan trọng; 

– Phân công trách nhiệm cho các thành viên của Ban 

chấp hành. 

– Quyết định các khoản thu, chi của Liên đoàn. 

2. Các Phó Chủ tịch 

Là những người giúp Chủ tịch theo dõi một hay 

nhiều mặt công tác do Chủ tịch phân công. Phó Chủ 

tịch thường trực do Chủ tịch chỉ định được thay mặt 

Điều 19. Quyền hạn, nhiệm vụ của các thành viên 

trong Liên đoàn 

1. Chủ tịch Liên đoàn: 

– Chủ tịch Liên đoàn là người chịu trách nhiệm cao 

nhất về mọi hoạt động của Liên đoàn Cờ trước cơ 

quan quản lý Nhà nước là Sở Văn hóa, thể thao và 

Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; 

Các nội dung khác không thay đổi 



 

 

Chủ tịch khi vắng hoặc ký các văn bản do Chủ tịch 

ủy nhiệm. 

3. Tổng Thư ký 

– Là người giữ mối quan hệ giữa Liên đoàn và Sở 

Thể dục thể thao thành phố; là người chịu trách 

nhiệm thường trực của Ban chấp hành về hoạt động 

của Liên đoàn; 

– Đảm bảo mối quan hệ với Liên đoàn Trung ương, 

các Liên đoàn quốc tế và các tổ chức thể thao khác; 

– Thực hiện công tác hành chính của Liên đoàn theo 

quy định trong điều lệ và các nghị quyết của Ban 

chấp hành; 

– Chuẩn bị nội dung và trình bày công khai trước các 

cuộc họp khi được Ban chấp hành ủy quyền; 

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết trong các cuộc 

họp của Ban chấp hành, lưu trữ và công khai các 

nghị quyết; 

– Hướng dẫn, giúp đỡ mọi hoạt động của các Ban 

chuyên môn, các Hội và các câu lạc bộ ở cơ sở; 

– Nắm vững và theo dõi việc sử dụng ngân sách theo 

đúng các quy định tài chính hiện hành; 

– Thay mặt thường trực giải quyết những khiếu tố 

trong Liên đoàn và kịp thời báo cáo với thường trực 

Ban chấp hành giải quyết những vụ việc ngoài khả 

năng; 

– Ký các văn bản do Chủ tịch ủy nhiệm; 

– Quyết định các khoản thu, chi liên quan đến công 

tác hành chính của Liên đoàn và phải có báo cáo cụ 

thể vào các cuộc họp định kỳ của Ban chấp hành. 

4. Các Phó Tổng Thư ký: 

– Là người giúp việc cho Tổng Thư ký. Được thay thế 

Tổng Thư ký khi Tổng Thư ký vắng mặt; 

– Kiêm Trưởng ban hoặc theo dõi một ban. 

5. Các ban chức năng: 

– Căn cứ và nghị quyết, quyết định của Ban chấp 

hành, các ban chuyên môn tổ chức thực hiện và 

thường xuyên báo cáo cho Ban thường vụ, Ban chấp 

hành về nhiệm vụ công tác của mình. 

– Làm việc trên cơ sở có kế hoạch hàng năm. Trong 

quá trình thực hiện có thể đề xuất với Ban thường 

vụ, Ban chấp hành về nhiệm vụ công tác của mình. 

– Người đứng đầu từng Ban chuyên môn là đại diện 

và chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban chấp hành về 

mọi mặt hoạt động của ban mình. 

– Có quy chế hoạt động, phù hợp với quyền hạn, nhiệm 

vụ, cơ cấu và được Ban chấp hành thông qua. 

CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH CỦA LIÊN ĐOÀN 

Điều 16. Quản lý tài chính 

Liên đoàn cờ tự chủ về tài chính; tài chính của Liên 

đoàn quản lý thống nhất theo quy định của Pháp luật, 

tài chính của Liên đoàn được báo cáo công khai 

trong các kỳ họp của Ban chấp hành và Đại hội Đại 

biểu Liên đoàn. 

 

 

 

 

Điều 20. Quản lý tài chính 

Liên đoàn cờ tự chủ về tài chính; tài chính của Liên 

đoàn quản lý thống nhất theo quy định của Pháp luật, 

tài chính của Liên đoàn được báo cáo công khai 

trong các kỳ họp của Ban chấp hành và các kỳ Đại 

hội Liên đoàn cờ. 



 

 

Điều 17. Những nguồn thu nhập chính của Liên 

đoàn Cờ thành phố gồm 

– Tiền thu lệ phí của các Hội viên; 

– Tiền thu từ các hoạt động dịch vụ có thu được nhà 

nước cho phép; 

– Tiền thu từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức 

kinh tế, xã hội, đoàn thể, cá nhân, hội viên danh dự 

trong và ngoài nước ủng hộ phong trào cờ và thi đấu 

các môn cờ ở thành phố. 

Điều 21. Những nguồn thu nhập chính của Liên 

đoàn Cờ thành phố gồm 

Nội dung không thay đổi 

 

Điều 18. Các khoản chi chủ yếu của Liên đoàn Cờ 

thành phố 

– Mua sắm tài sản, phương tiện, trang thiết bị cần 

thiết; 

– Xây dựng, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất kỹ 

thuật; 

– Chi hoạt động của văn phòng; 

– Chi tổ chức các giải thi đấu, tập huấn, hội nghị, 

khen thưởng, đào tạo và các hoạt động thường xuyên 

khác được Đại hội quy định; 

– Các khoản chi khác (nếu có). 

Điều 22. Các khoản chi chủ yếu của Liên đoàn Cờ 

thành phố 

Nội dung không thay đổi 

 

CHƯƠNG VI. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 

Điều 19. Khen thưởng 

Những tập thể hoặc cá nhân thuộc Liên đoàn Cờ có 

thành tích xuất sắc trong công tác được Liên đoàn 

khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền, đoàn 

thể khen thưởng. 

Điều 23. Khen thưởng 

Nội dung không thay đổi 

 

Điều 20. Kỷ luật 

Những tập thể hoặc cá nhân thuộc Liên đoàn hoạt 

động trái với điều lệ, chủ trương, nghị quyết, hoặc 

làm tổn thương đến uy tín của Liên đoàn sẽ bị xử kỷ 

luật từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi Liên đoàn; 

Nếu là ủy viên Ban thường vụ thì sẽ họp Ban chấp 

hành quyết định. 

Điều 24. Kỷ luật 

Nội dung không thay đổi 

 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21.  

Chỉ có Đại hội Đại biểu Liên đoàn Cờ thành phố mới 

có quyền bổ sung, sửa đổi điều lệ của Liên đoàn Cờ 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 25. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ 

Chỉ có Đại hội Liên đoàn cờ mới có quyền bổ sung, 

sửa đổi Điều lệ Liên đoàn các môn cờ thể thao thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Điều 22.  

Điều lệ của Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh 

có hiệu lực sau khi được Đại hội Đại biểu Liên đoàn 

Cờ Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Ủy 

ban Nhân dân thành phố phê duyệt ban hành.  

Hội viên của Liên đoàn cờ thành phố có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các Điều khoản 

của Điều lệ này./. 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

Điều lệ của Liên đoàn các môn cờ thể thao thành 

phố Hồ Chí Minh có hiệu lực sau khi được thông 

qua tại các kỳ Đại hội Liên đoàn cờ Thành phố Hồ 

Chí Minh và được Ủy ban Nhân dân thành phố phê 

duyệt ban hành.  

Các thành viên và hội viên của Liên đoàn cờ thành 

phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nghiêm 

chỉnh và đầy đủ các Điều khoản của Điều lệ này./. 

 

 


