
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ  

Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng 

(Tổng hợp theo Quyết định số 6011/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt - Đức 

thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội hữu nghị 

Việt - Đức thành phố Đà Nẵng) 

 

Chương I 

                          NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi 

1. Tên tiếng Việt: Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Đà Nẵng.  

2. Tên tiếng Anh: Vietnam - Germany Friendship Association of Danang 

City. 

3. Tên giao dịch bằng tiếng Đức: Die Vietnamesich - Deutsche 

Freundschaftsgesellschaft  der  Da Nang stadt. 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích  

Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng (sau đây được gọi tắt là Hội) 

là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp. Mục đích hoạt động của Hội là góp 

phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung và 

nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân Đức.  

Điều 3. Lĩnh vực, phạm vi hoạt động 

Hội hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, hoạt động trong phạm vi 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 4. Tư cách pháp nhân, trụ sở  

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. 

2. Trụ sở của Hội đặt tại số 522 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng.  

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

1. Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Đà Nẵng tổ chức và hoạt động 

theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, tự quản, tự trang trải chi phí, tự 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động. 

2. Hội hoạt động tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ và chịu sự quản lý 

nhà nước của UBND thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ.  
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3. Hội là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, 

hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và Điều lệ của Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. 

4. Các cơ quan lãnh đạo của Hội do Đại hội đại biểu bầu cử theo hình thức 

biểu quyết hoặc hiệp thương đề cử. 

Chương II 

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI 

 

 Điều 6. Nhiệm vụ 

Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Đà Nẵng có những nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, 

tổ chức xã hội trong thành phố Đà Nẵng tiến hành các hoạt động nhằm phát triển 

tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức phù hợp với đường lối 

đối ngoại và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Góp phần tuyên truyền và giới thiệu với nhân dân Đức về Việt Nam và 

thành phố Đà Nẵng; về đường lối đối ngoại, đối nội của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam. 

3. Xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hội hữu nghị, các 

tổ chức xã hội khác của nước Đức thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, sách 

báo, phim ảnh, các hội nghị, hội thảo song phương và đa phương; và các hoạt 

động khác phù hợp với quy định của pháp luật hai nước. 

4. Khuyến khích, hỗ trợ và làm cầu nối cho các hoạt động hợp tác hữu 

nghị, hợp tác kinh tế thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, văn 

hoá, thể thao, du lịch, y tế, bảo vệ môi trường, hoạt động nhân đạo, từ thiện giữa 

các tổ chức, địa phương và các cá nhân của thành phố Đà Nẵng với các đối tác 

của Đức. 

Điều 7. Quyền hạn 

1. Thiết lập các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với tác 

tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân Đức; đề nghị với các cơ 

quan chức năng về việc cử đoàn đi Đức và đón tiếp các đoàn khách từ Đức vào 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm của của Hội. 

Chương III 

HỘI VIÊN 

Điều 8. Hội viên 

1. Hội viên chính thức là tất cả các tổ chức và công dân Việt Nam làm 

việc, sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn 
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xin gia nhập Hội và được ban Thường vụ Hội xem xét, chấp thuận sẽ được gia 

nhập Hội, trở thành hội viên chính thức của Hội.  

2. Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu 

chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện 

xin vào Hội, được Ban Thường vụ Hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội 

viên danh dự. 

3. Hội viên liên kết, hội viên danh dự có quyền hạn và nghĩa vụ như hội 

viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không 

được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hội. 

 Điều 9. Nhiệm vụ của hội viên 

1. Chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Hội, tích cực tham 

gia các hoạt động của Hội nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nhân 

dân hai nước Việt Nam và Đức nói chung và giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng 

với nhân dân các địa phương của Đức nói riêng. 

2. Tuyên tuyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội trong nhân 

dân thành phố Đà Nẵng để thu hút các hội viên mới và mở rộng, tăng cường 

nâng cao hiệu quả và phạm vi hoạt động của Hội. 

3. Giới thiệu và góp phần thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học 

kỹ thuật, thể thao, du lịch, y tế, bảo vệ môi trường giữa nhân dân thành phố Đà 

Nẵng với các địa phương của Đức. 

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động và sinh hoạt của Hội. 

5. Đóng hội phí theo quy định. 

Điều 10. Quyền hạn của hội viên 

1. Được đề cử và bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hội; 

2. Được tham gia thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề của Hội 

trong các Hội nghị về công tác Hội; 

3. Được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; 

4. Được Hội giúp đỡ và tạo điều kiện để tham gia các chương trình, quan 

hệ hợp tác, giao lưu giữa các bên Đà Nẵng với các địa phương của Đức; 

5. Được quyền xin ra khỏi Hội  

Điều 11. Xóa tên và khai trừ hội viên 

1. Hội viên muốn ra khỏi Hội phải làm đơn gửi Ban Thường vụ Hội để 

xóa tên ra khỏi danh sách hội viên. 

2. Hội viên hoạt động trái với Điều lệ và Nghị quyết của Hội, không sinh 

hoạt Hội trong vòng 2 (hai) năm liên tục, làm mất uy tín của Hội thì sẽ bị Ban 

Thường vụ Hội quyết định khai trừ khỏi Hội và xóa tên trong danh sách hội viên. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

 Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội 

1. Đại hội toàn thể Hội viên hoặc Đại hội đại biểu của Hội. 

2. Ban Chấp hành Hội. 

3. Ban Thường vụ Hội. 

4. Ban Kiểm tra. 

Điều 13. Đại hội của Hội 

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ của Hội, triệu 

tập 05 (năm) năm một lần, với sự tham gia của các thành viên Ban Chấp hành 

Hội, đại diện các Chi hội trực thuộc và toàn thể hội viên.  

2. Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn: 

a) Thảo luận và quyết định phương hướng và nhiệm vụ của Hội; 

b) Thông qua các Nghị quyết, xem xét sửa đổi Điều lệ Hội; 

c) Bầu Ban Chấp hành Hội. 

Điều 14. Ban Chấp hành Hội  

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động và công tác của Hội 

giữa hai kỳ Đại hội, được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà 

Nẵng có quyết định công nhận. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên 

Ban Thường vụ do Đại hội quyết định. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại 

hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội là 05 năm. 

2. Ban Chấp hành Hội được bầu ra bao gồm những người đứng đầu hoặc 

người đại diện cho các tổ chức thành viên, đại diện nhân sỹ, trí thức, đại diện 

các sở, ban, ngành, đại diện các trường học, doanh nghiệp. 

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành 

a) Ban Chấp hành Hội quyết định các chủ trương, biện pháp thi hành những 

Nghị quyết do Đại hội đề ra; ra các Nghị quyết về hoạt động Hội; hướng dẫn các 

tổ chức thành viên của Hội hoạt động. 

b) Bầu và miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ 

viên Ban thường vụ, miễn nhiệm Uỷ viên Ban Chấp hành Hội. Trong thời gian 

giữa hai Đại hội, Ban Chấp hành Hội có quyền bầu bổ sung không quá 1/3 (một 

phần ba) số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội theo đề nghị của Ban Thường vụ 

Hội. 

c) Ban Chấp hành Hội sáu tháng họp một lần. Theo đề nghị của Chủ tịch 

Hội, Ban Chấp hành Hội có thể họp bất thường hoặc mở rộng. Hội nghị Ban 

Chấp hành Hội thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Thường vụ Hội; quyết 

định các chủ trương, biện pháp thi hành Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ của 
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Hội đề ra; quyết định chương trình và kế hoạch hoạt động giữa hai kỳ hội nghị 

Ban Chấp hành Hội; thông qua số lượng, danh sách và thay đổi nhân sự của Ban 

Thường vụ Hội. 

Điều 15. Ban Thường vụ  

1. Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, do Ban 

Chấp hành Hội cử, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, một số Ủy viên. Số lượng 

Ủy viên Ban Thường vụ không được quá 1/3 (một phần ba) số Ủy viên Ban 

Chấp hành. 

2. Ban Thường vụ Hội họp định kỳ sáu tháng một lần và có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo, điều hạnh các công việc của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp 

hành; 

b) Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành và tổ chức thực hiện các 

Nghị quyết của Đại hội, các Nghị quyết của Ban Chấp hành, giúp Chủ tịch Hội 

điều hành các kỳ họp của Ban Chấp hành. 

c) Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết 

của Ban Chấp hành. 

d) Tùy theo yêu cầu phát triển của hoạt động giao lưu, hợp tác, Ban 

Thường vụ lập các Ban chuyên môn để hoạt động chuyên sâu về các lĩnh vực 

hoạt động của Hội và phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Hội trực tiếp phụ 

trách. 

đ) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của 

Hội viên khi bị xâm phạm, giải quyết những vấn để khó khăn của Hội viên và tổ 

chức thành viên trong việc thực hiện Điều lệ này. 

e) Quyết định khen thưởng, kỷ luật và xóa tên Hội viên trong danh sách hội 

viên của Hội. 

g) Ủy viên Ban chấp hành không tham gia các hoạt động của Ban chấp 

hành trong 12 tháng liên tục mà không có báo cáo thì Ban Thường vụ xem xét 

quyết định xóa tên ra khỏi danh sách ủy viên Ban chấp hành. 

Điều 16. Ban Kiểm tra 

Ban Kiểm tra do Đại hội bầu ra. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tư cách 

đại biểu tham dự Đại hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành Điều lệ, 

Nghị quyết và các quy định của Hội; kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, tài 

chính Hội để bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.  

Điều 17. Chủ tịch Hội  

1. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu, miễn nhiệm. 

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội: 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động của Hội; cùng với Ban 

Thường vụ điều hành các kỳ họp của Ban Chấp hành; 
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b) Thay mặt Ban Chấp hành phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

các hoạt động trong quan hệ đối ngoại, đối nội của Hội. 

Điều 18. Các Phó Chủ tịch Hội 

1. Các Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu, miễn nhiệm.  

2. Nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch 

a) Được uỷ quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành khi Chủ tịch 

Hội vắng mặt; 

b) Chủ động tham mưu, đề xuất ý kiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các 

hoạt động của Hội; 

c) Tham mưu cùng Chủ tịch Hội cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các Nghị 

quyết, quyết định của Ban Chấp hành, phương hướng hoạt động của Hội từng 

năm, từng nhiệm kỳ; 

d) Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức Hội như thành lập các chi hội hữu 

nghị, phát triển hội viên, xây dựng quỹ Hội. 

đ) Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá rút kinh nghiệm những công việc 

được phân công phụ trách. 

Điều 19. Thư ký  

1. Thư ký do Ban Thường vụ đề cử. 

2. Nhiệm vụ của Thư ký 

a) Giúp Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung các kỳ họp và triệu tập các kỳ 

họp; 

b) Giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội theo dõi, giúp đỡ các thành 

viên tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội; 

c) Giải quyết các công việc hàng ngày của Hội. 

Điều 20. Chi hội trực thuộc 

1. Chi hội trực thuộc tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể, các doanh 

nghiệp, cơ quan, trường học có nhu cầu thì thành lập Chi hội và cử ra một Ban 

phụ trách của Chi hội gồm chi hội trưởng, chi hội phó và thư ký để lãnh đạo 

công tác của chi hội và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội. Ban chấp hành quy 

định cụ thể tổ chức và hoạt động của Chi hội.  

2. Chi hội có Ban Phụ trách công tác Chi hội gồm Chi hội trưởng, Chi hội 

phó và Thư ký; có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác của Chi hội. Ban Phụ 

trách có nhiệm kỳ là 05 (năm) năm theo nhiệm kỳ của Hội. 

Điều 21. Quan hệ công tác của Hội 

1. Hội chịu sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà 

Nẵng trong việc tổ chức hoạt động Hội. Hội phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ công 

tác với các Chi hội trực thuộc. 
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2. Các uỷ viên Ban chấp hành và Chi hội chấp hành Điều lệ Hội, Điều lệ 

của Trung ương hội và Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Định kỳ sáu tháng, một năm, Hội báo cáo kết quả họat động cho Trung 

ương hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và báo cáo định kỳ 

hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về Hội theo quy định của UBND thành 

phố Đà Nẵng.  

 4. Định kỳ hằng quý, các Chi hội báo cáo kết quả hoạt động cho Hội. Các 

Chi hội phải phối hợp và chịu sự chỉ đạo của Hội và cơ quan, đơn vị mà các tổ 

chức Hội này trực thuộc. 

Chương V 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 22. Hội viên và các tổ chức, cá nhân có thành tích hoạt động Hội 

hằng năm hoặc tại mỗi kỳ Đại hội của Hội đều được Hội đề xuất khen thưởng. 

Điều 23. Hội viên và các tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ của Hội, làm 

ảnh hưởng đến uy tín của Hội, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý với các hình thức phê 

bình, cảnh cáo hoặc đưa ra khỏi tổ chức của Hội, đề nghị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xử lý theo pháp luật. 

 

Chương VI 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN 

Điều 24. Tài sản và tài chính 

Tài sản, tài chính Hội được hình thành từ các nguồn: 

1. Hỗ trợ từ kinh phí ngân sách của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành 

phố Đà Nẵng. 

2. Hội phí do các tổ chức thành viên, hội viên đóng góp (do Ban Chấp 

hành Hội quy định hàng năm). 

3. Ủng hộ tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước bằng 

tiền hoặc hiện vật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 25. Tài sản và tài chính của Hội do Ban Thường vụ Hội chịu trách 

nhiệm quản lý, sử dụng theo quy chế của Hội và quy định của pháp luật. Tài sản, 

tài chính của Hội khi sáp nhập, chia tách, giải thể được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
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Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội của Hội quyết định và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện. 

Điều 27. Hiệu lực thi hành 

Điều lệ này đã được Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 25 

tháng 5 năm 2019. Điều lệ này có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt - Đức có trách nhiệm hướng dẫn thực 

hiện Điều lệ này./. 
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