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AIPH Membership Application Form 

Active Membership 

Please complete and return the application form, in English, to AIPH Secretary General, Tim 
Briercliffe at sg@aiph.org.  AIPH meetings and communications are in English.  Please ensure the 
named contacts are able to speak, read and understand the English language. 

Along with your application please also include: 

 A copy of the Charter or Articles of Association and Regulations for your association. 
 The most recent statement of financial accounts for your organisation 

 

1 Name of organisation 
 
 

Quang Binh Ornamental Creature Association 

2 Postal Address 
 
 
 
 
 

TK4, Bac Ly Town, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam 

3 Country 
 

Socialist Republic of Vietnam 

4 Email Address 
 

info@quangbinhoca.org 

5 Telephone number 
 

(84) 2323 836354 

6 VAT number (if in EU) 
 

(84) 2323 836354 

7 Website 
 

www.quangbinhoca.org 
 

8 Contact 1 
Name 
 
Postal Address 
 
 
 
Email address 
Telephone number 
Mobile/cell number 
 

Chairman 
Mr. Nguyen Tien Ngu 
 
TK4, Bac Ly Town, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam 
 
 
 
info@quangbinhoca.org 
(84) 2323 836354 
(84) 91 329 5525 

9 Contact 2 
Name 
 
Postal Address 
 
 
 
Email address 

English speaking 
Mr. Vo Viet Bang 
 
88 Huu Nghi St., Nam Ly Town, Dong Hoi City, Vietnam 
 
 
 
vovietbang@gmail.com 



Version: 17 Feb 2014 
 

Telephone number 
Mobile/cell number 
 

(84) 2323 836354 
(84) 96 245 1112 

10 Description of organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quang Binh Creature Association was established under Decision 2515 / 
QD-UBND dated September 11, 2009 of the People's Committee of 
Quang Binh Province. 
Quang Binh Creature Association is a professional social organization, 
operating in Quang Binh province, bringing together volunteers, 
conservation, embellishment and development of culture, arts and 
sciences. , contributing to the protection and development of an 
advanced culture imbued with national identity, contributing to 
building landscapes, protecting the environment and improving the 
people's material and spiritual life.. 

11 Total number of members 
 

20 

12 Number of ornamentals plant 
and flower growers 
represented 
 

Over 100 kinds of Ornamentals plant and over 3,000 growers. 

13 Type of growers; for example 
flowers, nursery stock, house 
plants, bedding plants 
 
 
 
 

Artistic bonsai; flowers; rock scene; ornamental birds; ornamental 
chickens;… 
Rose nursery stock; orchird nursery stock, and house plants… 
 

14 Number of landscaping 
businesses represented 
 

298 

15 Areas of activity for your 
members (for example; policy 
lobbying, market research, 
promotion, exhibitions, etc) 
 
 
 
 
 
 

Propaganda, product introduction, dissemination of experience in 
organizational development and movement development. Propagating 
and mobilizing the people to preserve and develop and enhance the 
fine cultural tradition in the field of ornamental animals., Contributing 
to the protection and development of an advanced culture imbued with 
national identity. 
After more than 10 years of establishment and development, the 
Association has contributed to the construction of an increasingly 
beautiful country in terms of landscape, participating in environmental 
protection, preserving and promoting the national cultural identity and 
development. economic development, new rural construction and 
urban civilization ... 

16 Why you want to join AIPH 
 
 
 
 
 
 

Quang Binh Ornamental  Association has the opportunity to introduce 
and promote Vietnamese flower, ornamental plants, ornamental stones 
and horticultural techniques with other countries in the region and 
international friends. , exchanging experience in developing and seeking 
markets of Vietnamese flowers, ornamental plants and ornamental 
stones in particular and Vietnamese ornamental creatures in general. At 
the same time, this is also an opportunity to introduce the country, the 
hospitable people of Vietnam, contributing to promoting tourism 
development and implementing the policy of expanding people's 
relations and external relations of the state. 
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Cooperating with AIPH members to support the organizer of the 
International horticultural Exhibition in Quang Binh schedule for 2023-
2024. 

17 Estimated value of national 
production of 
flowers/ornamental plants 
(euros) 

Totally, over 5 (five) millions EURO in 2019 

 



QUANG BINH ORNAMENTAL CREATURE ASSOCIATION 
(a member of Vietnam Ornamental Creature Association) 

http://hoisvcvn.org.vn/ 
 
 

Address: TK4, Bac Ly Town, Dong Hoi City, Quang Binh province. 
Tel: (84) 232 3836 354 
Chairman: Mr. Nguyen Tien Ngu 
Vice Chairman: Phan Duc Hoa 
Vice Chairman: Mr. Vo Van Duy 

Member List 
 

1. Dong Hoi City Ornamental Creature Association (11 members). 
1.1 Dong Son Ward Ornamental Creature Association. 
1.2 Phu Hai Ward Ornamental Creature Association. 
1.3 Bao Ninh Ward Ornamental Creature Association. 
1.4 Duc Ninh Ward Ornamental Creature Association 
1.5 Bac Nghia Ward Ornamental Creature Association 
1.6 Hai Thanh Ward Ornamental Creature Association 
1.7 Dong Phu Ward Ornamental Creature Association 
1.8 Dong My Ward Ornamental Creature Association 
1.9 Hai Dinh Ward Ornamental Creature Association 
1.10 Bac Ly Ward Ornamental Creature Association 
1.11 Nam Ly Ward Ornamental Creature Association 

 
2. Quang Ninh District Ornamental Creature Association 
3. Le Thuy District Ornamental Creature Association 
4. Bac Le Thuy District Ornamental Creature Association 
5. Nam Le Thuy District Ornamental Creature Association 
6. Bo Trach District Ornamental Creature Association 
7. Quang Trach District Ornamental Creature Association 
8. Le Thuy District Orchid club 
9. Dong Hoi City Bird Club 
10. Quang Binh province Orchird Club 



HỘI SINH VẬT CẢNH QUẢNG BÌNH 

QUANG BINH ORNAMENTAL 
CREATURE ASSOCIATION 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 
--------------- 

  

ĐIỀU LỆ 

HỘI SINH VẬT CẢNH QUẢNG BÌNH 

The Charter and Regulations of Association 

QUANG BINH ORNAMENTAL CREATURE ASSOCIATION 

  

Chương 1. 

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH 

Chapter 1. 

NAME, GUIDELINES, OBJECTIVES 

Điều 1. Tên gọi 

Article 1. Name 

1. Tên tiếng Việt: Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình.  

Organization name: Quang Binh Ornamental Creature Association  

2. Tên giao dịch viết tắt tiếng Việt: SVCQB  

Abbreviated name in Vietnamese: SVCQB 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

Article 2. Name, Guidelines, Objectives 

1. Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp 
của những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hóa nghệ thuật, 
khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ về sinh vật cảnh, góp phần xây dựng 
văn hóa, cảnh quan, sinh thái, môi trường. Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình được thành lập 
theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng 
Bình. 

Quang Binh Ornamental Creature Association (hereinafter referred to as ‘Association’) is 
a socio-professional organization of people working in the field of conservation, 
embellishment and development of cultural arts, sciences and technology, production, 
business and service of ornamental creatures, contributing to the construction of culture, 
landscape, ecology and environment. Quang Binh Ornamental Creature Association was 



established under Decision No. 2515 / QD-UBND dated September 11, 2009 of Quang 
Binh Provincial  People's Committee. 

2. Mục đích của Hội là tập hợp rộng rãi công dân và tổ chức của Quảng Bình tham gia các 
hoạt động nhằm giữ gìn, phát triển, nâng cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân 
trong lĩnh vực sinh vật cảnh, kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước 
ngoài, góp phần tích cực vào việc: Bảo vệ và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm 
xây dựng Quảng Bình giàu mạnh, văn minh. Hội lấy hoạt động trọng tâm là phát triển văn 
hóa, môi trường, kinh tế và xã hội thông qua hoạt động sinh vật cảnh. 

The purpose of the Association is to gather widely citizens and Quang Binh organizations 
to participate in activities to preserve, develop and enhance the fine cultural traditions of 
the people in the field of ornamental creatures, in combination with selectively absorb the 
quintessence of foreign cultures, actively contributing to: Protect and develop an advanced 
culture deeply imbued with national identity; protect and improve the ecological 
environment; develop socio-economic ; improve the material and spiritual life of the 
people; building a great national unity bloc in order to build a prosperous and civilized 
Quang Binh province. Association focuses on developing cultural, environmental, 
economic and social through ornamental creatures. 

Điều 3. Địa vị pháp lý 

Article 3. Legal status 

1. Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Quảng Bình chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt 
động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan trong lĩnh 
vực hoạt động. Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Quảng Bình và là thành viên của 
các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp khác tại Quảng Bình khi có nhu cầu. 

Association operates in Quang Binh province and is under the state management of the 
activities of the Department of Agriculture and Rural Development and the related 
Departments and Branches in the field of operation. Association is a member of the 
Fatherland Front Committee of Quang Binh Province and a member of other social and 
professional organizations in Quang Binh when needed.  

2. Hội hoạt động ở tất cả các chuyên ngành thuộc lĩnh vực sinh vật cảnh.  

Association operates in all specialties in the field of ornamental creatures. 

3. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; Hội có biểu tượng riêng theo quy 
định của pháp luật.  

Association has its legal status, own seal and account; Association has its own logo in 
accordance with the law. 



4. Hội có trụ sở chính đặt tại tỉnh Quảng Bình. Tùy theo yêu cầu công tác, Hội có thể đặt 
Văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp 
luật.  

Association's headquarter is located in Quang Binh province. Depending on the work 
requirements, Association can set up representative offices in provinces and cities directly 
under the Central Government in accordance with the law. 

  

Chương 2. 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI 

Chapter 2. 

DUTIES AND POWERS OF ASSOCITION 

 

Điều 4. Nhiệm vụ  

Article 4. Duties 

1. Tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà 
nước đối với việc phát triển sinh vật cảnh, kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, bảo vệ môi 
trường sinh thái và phát triển bền vững. Vận động phong trào phát triển kinh tế sinh vật 
cảnh hướng đến xây dựng sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao. 
Kiến nghị và tham gia ý kiến với Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách, quy 
hoạch dự án, biện pháp khuyến khích sản xuất, kinh doanh và dịch vụ sinh vật cảnh, phát 
triển, bảo vệ môi trường, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cây cổ thụ theo quy định của 
pháp luật.  

Propagandize and educate the Communist Party's viewpoints and policies, guidelines of 
the Party and State laws on the development of ornamental creatures, the family economy, 
the farm economy, ecological environment protection and sustainable development. 
Mobilize and develop towards building ornamental creatures into a high-value ecological 
economy. Propose and contribute opinions to the Party and the State on guidelines, policies, 
project planning, measures to encourage production, business and service of ornamental 
creatures, development, environmental protection, and di historical relics, famous 
landscapes, ancient trees in accordance with the law. 

2. Xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh. Động viên tinh thần nhiệt tình, khả 
năng lao động sáng tạo của các hội viên, đoàn kết, hợp tác giúp nhau phát triển sinh vật 
cảnh trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật 
nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế các loại cây trồng, vật nuôi. Tạo điều 
kiện để hội viên giúp nhau về vốn, lao động và cơ sở vật chất, kỹ thuật; xây dựng và phát 
triển sinh vật cảnh vững mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường.  

Build and develope the Association more and more strong. Encourage enthusiastic spirit, 
creative labor ability of the members, solidarity and cooperation to help each other develop 



ornamental creatures on the basis of exchanging experiences, disseminating and applying 
scientific and technical achievements in order to increase productivity, quality and 
economic efficiency of crops and livestock. Create conditions for members to help each 
other in capital, labor and material and technical facilities; building and developing strong 
ornamental creatures to meet the increasing demands of the market. 

3. Phổ biến, tuyên truyền, huấn luyện cho các hội viên và nhân dân bảo vệ môi trường sinh 
thái, lối sống hòa đồng với thiên nhiên và sinh vật cảnh; tuyên truyền, huấn luyện, tham 
gia đào tạo nghề, phổ biến kinh nghiệm, cung cấp các dịch vụ, chuyển giao công nghệ; kỹ 
thuật làm kinh tế sinh vật cảnh về cây, con giống, vật tư, công cụ, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm; xuất bản tài liệu huấn luyện, phổ biến kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 
Propagandize and educate, train members and people to protect the ecological environment 
and lifestyle in harmony with nature and ornamental creatures; propagandize, train, 
participate in vocational training, disseminate experience, provide services, transfer 
technology; techniques to make ornamental creatures business about plants, breeds, 
supplies, tools, processing and consumption of products; publish training materials, 
disseminate techniques in accordance with the law. 

4. Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện về kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực và phạm 
vi hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.  

Participate in consulting activities, economic and technical criticism in the field and scope 
of activities of the Association in accordance with the law. 

5. Tham gia với cơ quan nhà nước trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, 
các cơ chế chính sách, quy hoạch, dự án nhằm phát triển ngành nông nghiệp, văn hóa, tài 
nguyên và môi trường có liên quan đến sinh vật cảnh và tạo điều kiện cho Hội tham gia 
thực hiện khi được Nhà nước yêu cầu. Participate with government agencies in the 
promulgation of legal documents, mechanisms, policies, planning and projects to develop 
agriculture, culture, natural resources and environment related to ornamental creatures and 
facilitate the Association to participate in when requested by the State. 

6. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan 
nhằm trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát, học tập, giúp đỡ đưa tiến bộ kỹ thuật vào 
sinh vật cảnh theo quy định của pháp luật.  

Expand cooperation with domestic and foreign organizations to exchange experiences, 
visit, survey, study, and help bring technical advances into ornamental creatures according 
to regulations of law. 

Điều 5. Quyền hạn  

Article 5. Powers 

1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt.  

Organize and operate in accordance with the Association's Charter 

2. Tuyên truyền mục đích hoạt động của Hội.  



Propagate the purpose of the Association 

3. Đại diện cho hội viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến mục đích, chức 
năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật. Represente members in internal and 
external relations related to the purposes, functions and tasks of the Association in 
accordance with the law. 

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên theo quy định của pháp luật. Protect 
the rights and legitimate interests of the Association and its members in accordance with 
the law. 

5. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức hội viên vì lợi ích chung của Hội; hòa giải 
tranh chấp trong nội bộ Hội.  

Organize and coordinate activities among member for the common benefit of the 
Association ; mediate conflicts within the Association. 

6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên 
theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch 
vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật.  

Disseminate, train knowledge for members; provide necessary information for members in 
accordance with the law. Getting training, retraining and other service activities according 
with the law and to be granted practicing certificates when they fully meet the conditions 
prescribed by law. 

7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực 
hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.  

Participate in programs, projects, research topics, advice, criticism and social assessment 
at the request of government agencies; provide public services on issues in the field of 
activities of the Association, organize vocational training in accordance with the law. 

8. Thành lập các pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.  

Establish legal entities under the Association in accordance with the law 

9. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt 
động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. 

 Contribute opinions on legal documents related to the Association's activities in 
accordance with the law. Propose to competent state agencies on matters related to the 
development of the Association and its activities. 

10. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy 
định của pháp luật.  



Coordinate with relevant agencies and organizations to perform the Association's duties 
according to the law. 

11. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được 
nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định 
của pháp luật.  

Fundraising for the Association on membership fee and revenues from business and service 
activities in accordance with the law to self-finance its operation. Receive legal funding 
sources from domestic and foreign organizations in accordance with the law. 

12. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà 
nước giao.  

To be provided with financial support by government for activities associated with the 
tasks assigned by government. 

13. Hội được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc 
tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội 
hoạt động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập Hội.  

The Association can join relevant international organizations and sign, implement 
international agreements in accordance with the law and report to the state management 
agency on the industry, the field of activities of the Association,  competent state agencies 
decide to permit the establishment of Associations. 

Chương 3. 

HỘI VIÊN 

Chapter 3. 

MEMBERS 

 

Điều 6. Hội viên 

Article 6. Members  

1. Các tổ chức và người dân Quảng Bình yêu thích văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật 
về sinh vật cảnh; trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh hoặc có hoạt động liên 
quan đến sinh vật cảnh nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập đều có thể được xét 
công nhận là hội viên của Hội.  

Organizations and people of Quang Binh love culture, art, science and technology of 
ornamental creatures; if they agree with the Association's Charter, voluntarily join, they 
can be considered as a member of the Association. 

2. Hội viên của Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình gồm: 

Members of the Quang Binh Ornamental Creature Association include: 



a) Hội viên chính thức: Các tổ chức và công dân Quảng Bình yêu thích văn hóa, nghệ thuật, 
khoa học kỹ thuật về sinh vật cảnh; trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh hoặc 
có hoạt động liên quan đến sinh vật cảnh nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập 
đều có thể được xét công nhận là hội viên của Hội. Organizations and citizens in Quang 
Binh  love culture, art, science and technology of ornamental animals;  if they agree with 
the Association's Charter, voluntarily join, they can be considered as a member of the 
Association. 

Các Hội sinh vật cảnh có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là tỉnh) được UBND tỉnh cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ theo 
quy định của pháp luật, nếu tán thành Điều lệ của Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình, có đơn 
xin gia nhập, tự nguyện làm thành viên của Hội, được xem xét kết nạp làm hội viên chính 
thức của Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình (các Hội này được gọi tắt là các Hội thành viên). 
Các Hội thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ như đối với hội viên chính thức của Hội 
Sinh vật cảnh Quảng Bình theo quy định của Điều lệ Hội.  

The Association of ornamental creatures are operating in the provinces and cities  under 
(the jurisdiction of) the Central Government (hereinafter collectively referred to as the 
provinces) are permitted by the Provincial People's Committee to set up and approve the 
Charter in accordance with the law, if approve this Charter and regulations  of  Quang Binh 
Ornamental Creature Association, apply and volunteer to be members, are admitted as an 
official member of the Quang Binh Ornamental Creature Association (these associations 
are referred to as the Members' Association) . Members' Association shall exercise the 
rights and perform the obligations similar to that of an official member of the Quang Binh 
Ornamental Creature Association  under the provisions of the Association's Charter. 
Members' Association shall exercise the rights and obligations of an official member of the 
Quang Binh Ornamental Creature Association  under the Association's Charter. 

b) Hội viên danh dự được mời gồm: các cá nhân là công dân Quảng Bình nhiệt tình giúp 
đỡ ủng hộ về tinh thần và vật chất cho Hội hoạt động và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp 
phát triển sinh vật cảnh. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như đối với hội 
viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được bầu cử, 
ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra của Hội. 

Honorary members are invited including: Quang Binh citizens who are enthusiastic in 
helping spiritually and materially support the Association's activities and make great 
contributions to the development of ornamental creature industry. Honorary members are 
entitled to the same rights and obligations as the official members of the Association, 
except the right to vote on issues of the Association and are not allowed to vote, stand for 
election to the Board of Directors, the Board of Supervisors. 

Điều 7. Nghĩa vụ của hội viên  

Article 7. Obligations of members 



1. Tích cực lao động, sản xuất và công tác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm phát huy 
hiệu quả của hoạt động sinh vật cảnh, góp phần làm cho tổ chức và phong trào sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ sinh vật cảnh ngày càng phát triển.  

Labor, produce and work, apply technical advances to promote the effectiveness of 
ornamental creature, making the organization and movement of production, business and 
service of ornamental creatures increasingly develope.  

2. Không ngừng nâng cao năng lực trao đổi nghề nghiệp, nâng cao trình độ hiểu biết về 
khoa học kỹ thuật, về tổ chức và phong trào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sinh vật cảnh.  

Constantly improving the capacity of professional exchange, raising the level of knowledge 
about science and technology, about the organization and movement of production, 
business, and creature services. 

3. Tuyên truyền, vận động phổ biến kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên và những người yêu 
sinh vật cảnh, làm nòng cốt trong việc tổ chức phong trào sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
sinh vật cảnh.  

Propagate, mobilize the dissemination of experience, help members and people who love 
ornamental creature, play a key role in organizing the movement of production, business 
and service  

4. Nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước về: Phát triển sinh vật cảnh; nông nghiệp nông thôn; bảo vệ tài nguyên, môi 
trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu; phát triển bền vững; bảo vệ và phát triển nền văn 
hóa Quảng Bình tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; bảo vệ cảnh quan, di tích, danh lam thắng 
cảnh và phát triển du lịch; bảo vệ và phát triển sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái bền 
vững, thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện xã hội về lĩnh vực trên theo quy định của 
pháp luật.  

Strictly implement all guidelines and policies of the Party, policies and laws of the State 
on: Developing ornamental creature; rural agriculture; protect natural resources, ecological 
environment and fight against climate change; Sustainable Development; protect and 
develop advanced Quang Binh culture imbued with national identity; protect landscapes, 
monuments, famous landscapes and develop tourism; protect and develop biodiversity and 
sustainable ecosystems, carry out social criticism consulting activities in the above field in 
accordance with law. 

5. Tích cực xây dựng Hội, chấp hành Điều lệ Hội, Quy ước đạo đức nghề nghiệp và những 
chủ trương, nghị quyết của Hội, tham gia tuyên truyền phát triển hội viên, mở rộng ảnh 
hưởng, uy tín của Hội, vận động quần chúng hưởng ứng các hoạt động của Hội.  

Actively build the Association, abide by the Association's Charter, Professional Ethics 
Convention and the guidelines and resolutions of the Association, take part in 
propagandizing and developing members, expanding the Association's influence and 
reputation, mobilizing the people respond to the activities of the Association. 

6. Đóng tiền gia nhập Hội và hội phí.  



Pay money to join the Association and dues. 

Điều 8. Quyền của hội viên  

Article 8. Membership rights 

1. Được cấp thẻ hội viên Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình.  

To be granted a member card of Quang Binh Ornamental Creature Association. 

2. Được Hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến 
thức và tay nghề bằng các hình thức:  

Being disseminated by the Association to experience, foster scientific and technical 
operations, improve knowledge and skills in the following forms: 

a) Được Hội cung cấp hoặc giới thiệu các tài liệu về sản xuất, quản lý, kỹ thuật và các tài 
liệu khác có liên quan đến phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sinh vật cảnh.  

To be provided or introduced by the Association with documents on production, 
management, techniques and other documents related to the movement to develop 
production, business and service of ornamental creatures. 

b) Được sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tham dự các cuộc hội thảo, các lớp huấn luyện các 
cuộc tham quan trong nước và ngoài nước do Hội tổ chức.  

Organize associations, clubs, attend conferences, trainings for domestic and foreign tours 
organized by the Association. 

3. Được Hội giúp đỡ, đỡ đầu trong các công trình nghiên cứu; bảo vệ quyền tác giả đối với 
các công trình nghiên cứu, các sáng kiến, phát minh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

To be assisted and sponsored by the Association in research projects; copyright protection 
for research projects, innovations and inventions; protect legitimate rights and interests in 
the production and consumption of products strictly according to the Party's policies and 
the State's laws. 

4. Được Hội giới thiệu với các cơ sở của Hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa phương, 
các tổ chức nước ngoài để hợp đồng sản xuất, cung cấp cây, con giống, tổ chức chế biến 
tiêu thụ sản phẩm, làm chuyên gia kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Tùy theo điều kiện 
kinh tế của Hội, hội viên được vay vốn từ quỹ Hội và được Hội giúp đỡ khi gia đình có 
khó khăn về sản xuất và đời sống. Được Hội giới thiệu và giúp đỡ vay vốn tín dụng để phát 
triển phong trào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sinh vật cảnh.  

To be introduced by the Association to its establishments, production and business 
establishments, localities and foreign organizations to produce and supply contracts with 
plants and breeds, and to process and consume products. Be a technical expert in 
accordance with the law. Depending on the economic conditions of the Association, 
members can borrow money from the Association's fund and be assisted by the Association 
when their families have difficulties in production and life. Introduced and assisted by the 



Association's credit loans to develop the movement of production, business and services 
for ornamental creatures 

5. Thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hội. Bầu cử, ứng cử vào 
các Ban lãnh đạo của Hội.  

Discuss, vote, question, criticize all affairs of the Association. Voting and standing for the 
leadership of the Association 

6. Được tôn vinh, biểu dương khen thưởng khi có thành tích hoạt động Hội và được ưu đãi 
khi sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp.  

Be honored, praised and rewarded for their achievements in the Association and are given 
incentives when using the services provided by the Association. 

7. Được quyền xin ra khỏi Hội nếu thấy mình không phù hợp với hoạt động của Hội.  

To ask for permission to leave the Association if it finds itself not suitable to its activities. 

Điều 9. Thủ tục chấm dứt quyền hội viên 

Article 9. Procedures for membership termination 

1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hội có đơn gửi cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ 
của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo.  

Members who voluntarily apply to withdraw from the Association send an application to 
the Executive Board. Members' rights and obligations will be terminated after the 
Executive Board has issued notice. 

2. Hội viên bị khai trừ trong các trường hợp:  

Members may be expelled in the following cases: 

a) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hội;  

Seriously affect the reputation of the Association; 

b) Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ này và các quy định của Hội;  

Serious violations of this Charter and the Association's regulations; 

c) Không đóng hội phí trong vòng 60 ngày;  

Failure to pay a membership fee within 60 days; 

d) Vi phạm pháp luật.  

Violating the law. 

3. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ 
hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội ký ban hành.  

Members are expelled if 2/3 of the members of the Executive Committee agree. The 
decision to expel members is effective from the day the Chairman signs. 



Điều 10. Hội viên là các Hội được thành lập hợp pháp tại các địa phương  

Article 10. Members are Associations legally established in localities 

1. Các hội viên là Hội sinh vật cảnh có phạm vi hoạt động trong tỉnh quy định tại Mục 
Khoản 2 Điều 6 (gọi tắt là Hội thành viên), được hưởng quyền và nghĩa vụ quy định tại các 
Điều 7, 8, 9 của Điều lệ này và thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn sau:   

Members being the Association of ornamental creatures are operating in the provinces and 
cities specified in Section 2, Article 6 (referred to as Members' Association), enjoy the 
rights and obligations prescribed in Articles 7, 8 and 9 of Article this charter and perform 
the following obligations and powers: 

a) Hội thành viên tán thành Điều lệ và Quy ước đạo đức nghề nghiệp của Hội nếu có đơn 
xin gia nhập thì Ban Thường vụ Hội xem xét công nhận là Hội thành viên 

Hội thành viên hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;  

If the member association agrees to the Association's Charter and Ethics Regulations, if 
there is an application for membership, the Standing Committee of the Association shall 
consider and recognize the membership. 

Members' Association operates in accordance with the law and the Association's Charter; 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội thành viên:  

Tasks and powers of the Members' Association: 

- Tổ chức được công nhận là thành viên của Hội có nghĩa vụ hoạt động theo pháp luật, 
Điều lệ Hội, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo chung của 
Hội; có nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động sinh vật cảnh trong phạm vi hoạt động của 
mình theo yêu cầu của lãnh đạo hội và thực hiện các công việc được Chủ tịch Hội ủy quyền 
thực hiện; phát triển hoạt động của mình hướng vào phục vụ tốt phong trào phát triển sinh 
vật cảnh, có nghĩa vụ đóng góp cho quỹ hoạt động của Hội;  

An organization recognized as a member of the Association has the duty to operate in 
accordance with the law, the Association's Charter, to abide by the Association's directives, 
resolutions and guiding documents; have the duty to report on the situation of activities of 
ornamental creatures at the request of the association's leader and perform the tasks 
authorized by the President of the Association; develop its activities in order to well serve 
the movement to develop ornamental creatures, obliged to contribute to the Association's 
fund; 

- Được cử đại diện tham gia ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội; được cung 
cấp thông tin cần thiết về hoạt động của Hội; tham gia các cuộc họp có liên quan đến hoạt 
động của đơn vị; phối hợp, hợp tác với các đơn vị Hội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, chế biến tiêu thụ sản phẩm; được giao tổ chức thực hiện những công việc thuộc 
Hội hoặc được Hội ủy quyền làm một đối tác quan hệ với các tổ chức trong nước và nước 
ngoài theo quy định của pháp luật.  



Nominated representatives to participate in the election, nominated to the leading agencies 
of the Association; be provided with necessary information about the Association's 
activities; participate in meetings related to the unit's activities; coordinating and 
cooperating with the Association's units in production, business, service and product 
consumption activities; be assigned to organize the work of the Association or be 
authorized by the Association to be a partner with domestic and foreign organizations in 
accordance with the law. 

c) Thể thức ra khỏi Hội đối với Hội thành viên:  

How to leave the Association for members: 

- Khi đơn vị thành viên của Hội không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và xét thấy không 
cần thiết thì Ban Thường vụ ra quyết định thôi không công nhận là Hội thành viên; - When 
the member unit of the Association fails to fulfill its obligations and deems it unnecessary, 
the Standing Committee shall issue a decision to stop recognizing it as the Members' 
Association; 

- Hội thành viên có đơn xin thôi không là tổ chức thành viên của Hội.  

- The members' association has an application for quitting not being a member organization 
of the Association. 

2. Đối với Hội sinh vật cảnh địa phương đã được thành lập theo quy định của pháp luật đã 
là tổ chức thành viên của Hội, nay đương nhiên là Hội thành viên mà không phải tiến hành 
làm thủ tục gia nhập Hội.  

The local Association of ornamental creatures which have been established in accordance 
with the law, which is a member organization of the Association, this is now a member 
Association without having to carry out procedures to join the Association. 

3. Thường vụ Hội căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ này xây dựng quy chế về 
điều kiện và thủ tục công nhận Hội thành viên trình Ban Chấp hành thông qua.  

The Standing Committee of the Association shall based on law and this Charter, develop a 
regulation on conditions and procedures for recognizing the Members' Association and 
submit it to the Executive Board for approval. 

Chương 4. 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Chapter 4. 

ORGANIZATION AND ACTIVITIES 

Điều 11. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động  

Article 11. Principles of organization and operation 

1. Tự nguyện, tự quản.  

Voluntary, self-governing. 



2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.  

Democracy, equality, publicity and transparency. 

3. Không vì mục đích lợi nhuận.  

Not for profit purposes. 

4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

To abide by the Constitution, laws of the Socialist Republic of Vietnam and the Association 
Charter already approved by competent agencies. 

5. Tất cả các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên đều phải được trao 
đổi, thảo luận và thông qua tại các phiên họp toàn thể hội viên hoặc đại biểu hội viên. All 
issues related to the member's rights and obligations must be discussed, approved at the 
plenary meetings or membership delegates. 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức  

Article 12. Organizational structure 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình.  

National Representative Congress of Quang Binh Ornamental Creature Association 

2. Ban lãnh đạo Hội gồm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Chủ tịch và 
các Phó Chủ tịch Hội.  

The Board of Directors includes: Executive Board, Standing Committee, Standing 
Committee, Chairman and Vice Chairmen of the Association. 

3. Ban Kiểm tra Hội. 

Inspection Board. 

4. Các cơ quan giúp việc được thành lập theo quy định của pháp luật.  

Assisting agencies are set up in according with the law. 

5. Các Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình được thành lập theo quy định của pháp luật tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Hội thành viên) nếu tự nguyện, tán thành 
Điều lệ Hội được xem xét là Hội thành viên của Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình. Quang 
Binh Ornamental Creature Association established in accordance with the law in the 
provinces and cities under the Central Government (referred to as the Member Association) 
if voluntarily agreeing to the Association's Charter will be considered as a member of the 
Quang Binh Ornamental Creature Association . 

 

6. Các chi hội cơ sở.  

The grassroots branch 



Điều 13. Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình  

Article 13. National delegate congress of Quang Binh Ornamental Creature 
Association . 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc (gọi tắt là Đại hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, 
nhiệm kỳ 5 năm, do Ban Chấp hành Hội triệu tập. Thành phần, số lượng đại biểu dự Đại 
hội do Ban Chấp hành Hội quyết định.  

The National Assembly Congress (hereinafter referred to as the Congress) is the highest 
leading organ of the Association, with a 5-year term, convened by the Executive 
Committee. The composition and number of delegates to the Congress are decided by the 
Executive Committee. 

2. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban 
Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.  

Extraordinary General Meeting shall be convened when at least 2/3 (two-thirds) of the total 
number of Executive Board members or at least 1/2 (one-half) of the total number of 
members officially proposed. 

3. Đại hội đại biểu toàn quốc có nhiệm vụ:  

The National Congress of delegates has the duties: 

a) Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện của nhiệm kỳ mới;   

Review and evaluate the Association's activities in the past term and decide the direction, 
objectives, tasks and measures to implement the new term; 

b) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có);  

Approve the amendments and supplements to the Charter (if any); 

c) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội;  

Elect the Executive Board and Association Inspection Committee; 

d) Quyết định những vấn đề quan trọng phù hợp với tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội;  

Deciding important issues in accordance with the Association's objectives, duties and 
powers; 

đ) Thảo luận và thông qua nghị quyết Đại hội.  

Discuss and pass resolutions of the Congress. 

Điều 14. Ban Chấp hành Hội   

Article 14. Association Executive Committee 



1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu 
toàn quốc bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.  

The Executive Committee is the leading organ of the Association between the two 
congresses, elected by the National Assembly Congress. The number of Executive 
Committee members is decided by the Congress. 

2. Ban Chấp hành Hội họp thường kỳ một năm một lần và có thể họp bất thường khi có 
yêu cầu của 1/2 (một phần hai) số ủy viên trong Ban Chấp hành.  

The Executive Board meets regularly once a year and may hold extraordinary meetings at 
the request of 1/2 (half) of the members of the Executive Committee. 

3. Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ:  

The Executive Committee of the Association has the following tasks: 

a) Lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội và Điều lệ của Hội;  

Leadership to implement resolutions of the Congress and the Charter of the Association; 

b) Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, chương trình hoạt động 
của Hội;  

Develop and implement operational regulations of the Executive Committee, the operation 
program of the Association; 

c) Quyết định việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường;  

Decide the organization of term congresses and extraordinary congresses; 

d) Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;  

To elect the Standing Committee and the Chairman, Vice Chairmen; 

đ) Bầu bổ sung hoặc miễn nhiệm ủy viên trong Ban Chấp hành; số lượng ủy viên Ban Chấp 
hành được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ không quá 1/3 (một phần ba) tổng số ủy viên Ban 
Chấp hành đã được Đại hội quyết định.  

Electing or dismissing members of the Executive Committee; the number of additional 
Executive Committee members elected in a term shall not exceed 1/3 (one third) of the 
total number of Executive Committee members decided by the Congress. 

e) Quy định hình thức, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn xét khen thưởng hoặc kỷ luật đối với 
các tổ chức, cá nhân hội viên.  

To prescribe the form, order, procedures and criteria for considering the commendation or 
discipline of member organizations and individuals. 

Điều 15. Ban Thường vụ Hội  

Article 15. Standing Committee of the Association 



1. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Hội bầu ra gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một 
số ủy viên. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành Hội quyết định nhưng 
không quá 20% (hai mươi phần trăm) tổng số ủy viên Ban Chấp hành.  

The Standing Committee is elected by the Executive Committee, including: Chairman, 
Vice Presidents and a number of members. The number of Standing Committee members 
is decided by the Executive Committee but must not exceed 20% (twenty percent) of the 
total number of Executive Committee members. 

2. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành điều hành hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp 
của Ban Chấp hành và phải báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp của Ban Chấp 
hành.  

The Standing Committee, on behalf of the Executive Board, operates the Association's 
activities between two Executive Board meetings and must report its work in the Executive 
Board meetings. 

3. Ban Thường vụ cử bộ phận thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy 
viên Thường vụ chuyên trách công tác Hội để điều hành công việc hàng ngày dưới sự chỉ 
đạo của Ban Thường vụ.   

The Standing Committee appoints a standing section, including: Chairman, Vice Presidents 
and a number of Standing Committee members in charge of the Association's work to run 
daily tasks under the guidance of the Standing Committee. 

4. Ban Thường vụ có nhiệm vụ:  

The Standing Committee has the following tasks: 

a) Lãnh đạo thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành Hội giữa hai kỳ họp của Ban 
Chấp hành;  

To lead the implementation of decisions of the Executive Committee between two 
meetings of the Executive Committee; 

b) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các ban chuyên môn, các tổ chức thuộc Hội 
và Chánh Văn phòng Hội; 

Decide to appoint, dismiss leaders of professional departments, organizations belonging to 
Association and Chief of Association Office; 

c) Lập chương trình kế hoạch, chương trình hành động, báo cáo hoạt động của Hội theo 
quy định của Ban Chấp hành Hội; 

Prepare a plan, action plan, report on the Association's activities in accordance with the 
Association's Executive Committee; 

d) Theo dõi hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội.  

Monitor the activities of the affiliated organizations. 



5. Ban Thường vụ họp định kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch, 
Ban Thường vụ có thể triệu tập họp bất thường.  

The Standing Committee holds meetings every 6 months. When necessary at the request 
of the Chairman, the Standing Committee may convene an extraordinary meeting. 

Điều 16. Ban Kiểm tra Hội  

Article 16. Inspection Board 

1. Ban Kiểm tra Hội do Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội bầu ra gồm: Trưởng ban, Phó 
Trưởng ban và một số ủy viên. Trưởng Ban kiểm tra phải là ủy viên Ban Thường vụ Hội.  

The Inspection Board is elected by the National Assembly Congress, including: Head, 
Deputy Head and a number of members. The head of the Inspection Committee must be a 
member of the Standing Committee of the Association. 

2. Ban Kiểm tra Hội có nhiệm vụ:  

The Inspection Board has the following tasks: 

a) Kiểm tra việc thi hành nghị quyết của Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành; 

Examine the implementation of resolutions of the General Meeting and Executive Board 
resolutions; 

b) Kiểm tra, giám sát ủy viên Ban Chấp hành Hội và các Hội thành viên về việc tuân thủ 
Điều lệ Hội, Quy ước đạo đức nghề nghiệp, quyết định, quy chế hoạt động của Hội;  

To inspect and supervise members of the Executive Committee of the Association and its 
members in compliance with the Association's Charter, Professional Ethics Convention, 
decisions and operation regulations of the Association; 

c) Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài sản, tài chính của Hội và các tổ chức trực 
thuộc;  

To inspect and supervise the use and financial management of the Association and its 
attached organizations; 

d) Xem xét, kết luận và đề xuất với Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội việc giải quyết 
các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến Hội, các hội viên và các tổ chức trực thuộc 
Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Review, conclude and propose to the 
Executive Board and the Standing Committee of the Association the settlement of 
complaints and denunciations related to the Association, its members and organizations 
under the Association in accordance with Laws and Association Charter. 

Điều 17. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội 

Article 17. President and Vice President of the Association 

1. Chủ tịch Hội là người đứng đầu Hội do Ban Chấp hành Hội bầu ra trong số các ủy viên 
thường vụ bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân 
của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Hội.  



The Chairman of the Association is the head of the Association elected by the Executive 
Committee among the standing members by raising hands or secret ballots. The President 
of the Association is the legal representative of the Association and is responsible for all 
activities of the Association. 

2. Chủ tịch Hội có nhiệm vụ:  

The Association President has the following tasks: 

a) Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ hội, điều hành việc 
triển khai các nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội;  

Preside over meetings of the Association's Executive Committee and Standing Committee, 
manage the implementation of the resolutions of the Congress, the Executive Board and 
the Standing Committee of the Association; 

b) Ký quyết định thành lập các ban chuyên môn và bổ nhiệm, bãi nhiệm lãnh đạo các đơn 
vị và các ban chuyên môn của Hội;  

Sign decisions to set up professional boards and appoint, dismiss leaders of units and 
professional boards of the Association; 

c) Ký ban hành quy chế quản lý và hoạt động của Hội và ký ban hành các nghị quyết sau 
khi đã được Đại hội, Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ thông qua.  

Sign to promulgate management and operation regulations of the Association and sign to 
promulgate the resolutions after being approved by the Congress, Executive Board or 
Standing Committee. 

3. Phó Chủ tịch thường trực: Giải quyết những công việc được Chủ tịch giao hoặc ủy quyền, 
phụ trách các ban, đơn vị trực thuộc Hội và trực tiếp điều hành công tác Văn phòng Hội.  

Permanent Vice Chairman: To handle the tasks assigned or authorized by the President, in 
charge of the Board's units and units and directly managing the Association Office. 

4. Các Phó Chủ tịch được Chủ tịch Hội phân công lãnh đạo từng lĩnh vực công tác Hội 
theo địa bàn được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban Chấp hành Hội;  

The Vice Presidents are assigned by the President of the Association to lead each field of 
the Association's work according to their assigned areas and take responsibility before the 
President and the Executive Board of the Association; 

Điều 18. Các cơ quan giúp việc 

Article 18. The assisting agencies 

1. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Văn phòng Hội, Tạp chí Quảng 
Bình Hương Sắc, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Sinh vật cảnh Quảng 
Bình và các ban chuyên môn khác của Hội do Ban Thường vụ Hội quy định.  

The organization, tasks, powers and working regulations of the Association Office, Quang 
Binh Huong Sac Magazine, the Center for Research and Conservation and Development 



of Quang Binh Ornamental Creature and other specialized boards of the Association are 
led by the Standing Committee 

2. Tùy theo tình hình và yêu cầu công việc, Ban Thường vụ Hội có thể thành lập hoặc giải 
thể các đơn vị trực thuộc Hội: Trung tâm, Câu lạc bộ chuyên ngành, công ty sản xuất kinh 
doanh dịch vụ kỹ thuật, văn phòng đại diện tại các khu vực (gọi chung là tổ chức). Việc 
thành lập, giải thể hoặc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Hội nêu 
trên thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.  

Depending on the situation and work requirements, the Standing Committee of the 
Association may set up or dissolve the units directly under the Association: Centers, 
Specialized Clubs, production and business companies of technical services, offices 
representatives in regions (collectively referred to as organizations). The establishment, 
dissolution or appointment of leadership titles of the organizations under the Association 
mentioned above shall comply with Laws and Association Charter 

Điều 19. Chi hội cơ sở 

Article 19. The grassroots branch 

1. Thường vụ Hội căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ này xây dựng quy chế về 
điều kiện, thủ tục công nhận chi hội cơ sở trình Ban Chấp hành thông qua.  

The Standing Committee of the Association shall base on the provisions of law and this 
Regulation to develop regulations on conditions and procedures for recognizing grassroots 
chapter associations to submit to the Executive Board for approval. 

2. Chi hội cơ sở là nơi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội hoạt động theo Điều lệ Hội. 
Chi hội bầu ra hội trưởng, chi hội phó, nếu đông có thể thêm ủy viên, thư ký để điều hành 
công việc chung của Hội.   

The grassroots Branch is the place where the Association performs its tasks and operates 
under the Association's Charter. The Association elects the president, the vice president, if 
more members can add members and secretaries to manage the Association's general 
affairs. 

3. Những nơi có nhiều hội viên sản xuất những sản phẩm chuyên ngành hoặc có hoạt động 
chuyên ngành có thể thành lập chi hội cơ sở chuyên ngành để tiện sinh hoạt phát triển làng 
nghề.  

Places where many members produce specialized products or have specialized activities 
may set up specialized branch associations to facilitate living in developing trade villages. 

4. Chi hội cơ sở sinh hoạt định kỳ 01 tháng 01 lần. 

The grassroots branch meeting meets once a month. 

 

Chương 5. 

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỘI 



Chapter 5. 

ASSETS AND FINANCE OF THE ASSOCIATION 

 

Điều 20. Hội phí  

Article 20. Membership  

Đóng hội phí là nghĩa vụ của hội viên. Mức thu hội phí do Ban Chấp hành Hội quyết định 
theo từng thời gian thích hợp.  

Membership is the obligation of the member. The membership fee is decided by the 
Association Executive Board from time to time. 

Điều 21. Tài sản của Hội  

Article 20. Assets 

Tài sản của Hội gồm các động sản (tiền, trái phiếu, cổ phiếu) và bất động sản (nhà cửa, đất 
đai, phương tiện, thiết bị làm việc, kho, xưởng máy, vườn cây) của Hội do Ban thường trực 
Hội trực tiếp quản lý; tài sản của các công ty, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ, các trung 
tâm thực nghiệm, huấn luyện do Hội thành lập và đầu tư vốn theo quy định của pháp luật; 
tài sản của Hội hoặc các hội thành viên góp vốn vào các tổ chức liên doanh, liên kết.  

The Association's assets include its assets (cash, bonds, stocks) and real estate (houses, 
land, vehicles, working equipment, warehouses, factories, gardens) of the Association by 
the Standing Committee. Association direct management; assets of companies, business 
organizations, services, experimental and training centers established and invested by the 
Association in accordance with the law; assets of the Association or its member 
associations contributing capital to the joint venture and association. 

Điều 22. Tài chính của Hội  

Article 22. Finance 

1. Nguồn thu của Hội được quản lý, sử dụng theo quy định của Ban Chấp hành Hội và tuân 
thủ các quy định của pháp luật gồm:   

The Association's revenue is managed and used according to the Executive Board's 
regulations and complies with law, including: 

a) Tiền hội phí của hội viên;  

Membership dues 

b) Tiền thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật của Hội theo quy định của pháp luật.   

Incomes from production, business and economic, scientific and technical services of the 
Association in accordance with the law. 



c) Tiền và vật tư trang thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dự án nhân đạo và phát triển do Nhà 
nước và các tổ chức trong, ngoài nước tài trợ theo quy định của pháp luật.  

Money and supplies and equipment to support humanitarian and development projects 
funded by Government and domestic and foreign organizations as prescribed by law. 

d) Tiền tự nguyện đóng góp và ủng hộ của hội viên và các tổ chức thành viên của Hội;  

Voluntary contributions and donations of the Association members and member 
organizations; 

đ) Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với các hoạt 
động của Hội gắn với nhiệm vụ của Nhà nước;  

The State budget supports in accordance with the Prime Minister's regulations for the 
Association's activities associated with the State's tasks; 

e) Tiền và các tài sản khác do Nhà nước, các ngành, các cơ quan đoàn thể, các địa phương, 
các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, trợ giúp, cho vay.  

Money and other assets supported, supported, lent by the State, branches, mass 
organizations, localities, organizations and individuals inside and outside the country. 

2. Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Hội và các nguồn tài trợ hợp pháp 
của các tổ chức, cá nhân cho Hội không được chia cho hội viên. 

The revenue from business activities, services of the Association and the legal funding 
sources of organizations and individuals for the Association not be distributed to members. 

Điều 23. Phương thức quản lý  

Article 23. Method of management 

1. Thường vụ Hội căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ này xây dựng quy chế quản 
lý tài sản, tài chính, thu chi hội phí trình Ban Chấp hành thông qua.  

The Standing Committee of the Association shall based on the provisions of law and this 
Charter develop a regulation on asset and financial management, collect and collect dues 
and submit them to the Executive Board for approval. 

2. Tổ chức công tác kế toán, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính thực hiện đúng các nguyên 
tắc tài chính hiện hành của Nhà nước và báo cáo công khai trước Ban Chấp hành và Đại 
hội.  

Calculate, use and management of assets and finance strictly complies with the current 
financial principles of the State and publicly reports to the Executive Board and the 
Congress. 

  

Chương 6. 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 



Chapter 6. 

REWARD AND DISCIPLINE 

 

Điều 24. Khen thưởng  

Article 24. Reward 

1. Các tổ chức của Hội, cán bộ, hội viên có thành tích trong xây dựng tổ chức Hội và phát 
triển phong trào sinh vật cảnh được Hội khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng 
theo quy định của pháp luật.  

The Association's organizations, officials and members who have recorded achievements 
in the organization of the Association and develop the movement of ornamental creatures 
are rewarded or proposed by the State to reward them in according with law. 

2. Ban Chấp hành Hội quyết định các hình thức tôn vinh khác nhằm động viên khuyến 
khích các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác xây dựng tổ chức 
Hội, phát triển phong trào phát triển sinh vật cảnh, những cá nhân có tay nghề chuyên môn 
cao trong lĩnh vực sinh vật cảnh. he Association's Executive Committee decides other 
forms of honor to encourage individuals and collectives to make outstanding contributions 
to the organization of the Association, to develop the movement to develop ornamental 
creatures , individuals with high skills in the field of ornamental creatures . 

3. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể tiêu chuẩn, hình thức, quy trình xét khen thưởng 
trong nội bộ Hội và giao Ban Thường vụ Hội hàng năm xem xét các hình thức khen thưởng 
đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội.  

The Association's Executive Board specifies standards, forms, process of reward 
consideration within the Association and assigns the Standing Committee of the 
Association annually to consider the forms of commendation for the collectives and 
individuals having successful members. 

Điều 25. Kỷ luật 

Article 25. Discipline 

1. Các tổ chức của Hội, cán bộ, hội viên hoạt động trái với Điều lệ, Quy ước đạo đức nghề 
nghiệp của Hội, nghị quyết của Hội, làm tổn thương đến uy tín, danh dự của Hội, bỏ sinh 
hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí sẽ tùy theo mức 
độ sai lầm mà phê bình, cảnh cáo hoặc xóa tên khỏi danh sách hội viên của Hội.  

The Association's organizations, officials and members operate in contravention of the 
Association's Charter, Professional Ethics Regulations, Resolutions, damaging the 
Association's prestige and honor, and abandoning regular activities many times without a 
plausible reason,without paying the membership fee, will depend on the error, criticism, 
warning or removing the name from the list of members of the Association. 



2. Các tổ chức của Hội, cán bộ, hội viên vi phạm quyền lập hội, lợi dụng danh nghĩa Hội 
để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; 
trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.  

Organizations of Association, cadres and members who violate the right to association, 
take advantage of the Association's name to operate illegally, depending on the seriousness 
of their violations, will be disciplined and administratively sanctioned or being examined 
for penal liability according with law; In case of material damage, compensation must be 
made according to the provisions of law. 

3. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật 
trong nội bộ và giao Ban Thường vụ Hội xem xét các hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, 
quyết định xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.   

The Association Executive Committee specifies the form, authority, process of internal 
disciplinary review and assigns the Standing Committee of the Association to consider 
disciplinary forms according to its competence, handling decisions or proposal competent 
authorities consider the decision. 

Điều 26. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại  

Article 26. Complaints and settlement of complaints 

Khi có khiếu nại xảy ra, cán bộ, hội viên phải tuân thủ các nguyên tắc giải quyết khiếu nại 
trong nội bộ Hội như sau: 

When a complaint occurs, officials and members must comply with the internal principles 
of resolving complaints as follows: 

1. Chỉ xem xét giải quyết các khiếu nại có đủ chứng cứ xác thực và có liên quan trực tiếp 
đến hoạt động của Hội;  

Only consider and settle complaints that have sufficient authentic evidence and are directly 
related to the Association's activities; 

2. Tuân thủ pháp luật;  

Compliance with laws; 

3. Lấy các biện pháp hòa giải là chủ yếu. Nếu hòa giải trong nội bộ Hội không thành hoặc 
các bên không thống nhất với quy định giải quyết khiếu nại của Hội thì các bên có thể đưa 
vụ việc ra các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại.  

Taking mediation measures is essential. If mediation within the Association is unsuccessful 
or the parties do not agree with the Association's regulations on complaint settlement, the 
parties may take the case to the competent authorities for settlement in accordance with the 
law on complaints. . 

Chương 7. 

GIẢI THỂ HỘI 



Chapter 7. 

DISSOLUTION 

Điều 27. Hội chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây  

Article 27. The association terminates its operation in the following cases 

1. Hội tự giải thể khi: 

The Association dissolves itself when: 

a) Mục tiêu của Hội đã hoàn thành; 

The Association's objectives have been fulfilled; 

b) Theo đề nghị của trên 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức biểu quyết tán 
thành giải thể;  

At the request of more than 1/2 (half) of the total number of members officially voting for 
the dissolution; 

c) Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho phép giải thể.  

Being dissolved by the competent State agency. 

2. Hội bị giải thể khi: 

The association is dissolved when: 

a) Hội không hoạt động liên tục mười hai tháng;  

The association has not operated for twelve consecutive months; 

b) Khi có nghị quyết của Đại hội về việc hội tự giải thể mà Ban lãnh đạo Hội không chấp 
hành;  

When there is a resolution of the Congress about the dissolution of the association that the 
Board of Directors does not comply with; 

c) Hoạt động của Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng;  

Activities of the Association seriously violated the law; 

3. Khi đã có quyết định giải thể, Hội chỉ định một ban thanh lý tài sản để thực hiện việc 
thanh lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo 
kết quả thanh lý cho toàn thể hội viên.  

When a decision is made to dissolve, the Association shall appoint a liquidation committee 
to liquidate its finances and assets in accordance with law. The Liquidation Committee is 
responsible for reporting the liquidation results to all members. 

Chương 8. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chapter 8.  



ENFORCEMENT TERMS 

 

Điều 28. Hiệu lực của Điều lệ  

Article 28. Validity of the Charter 

1. Điều lệ này gồm 8 (tám) chương, 28 (hai mươi tám) Điều đã được Đại hội đại biểu toàn 
quốc Hội Sinh vật cảnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2011-2016 của thông qua ngày 
10 tháng 12 năm 2011. Điều lệ chỉ được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của Đại hội với 
sự nhất trí của ít nhất 2/3 (hai phần ba) số hội viên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc và 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.   

This charter consists of 8 (eight) chapters and 28 (twenty-eight) articles which were 
adopted by the 5th National Assembly of Quang Binh Ornamental Creature Association , 
2011-2016 term, December 10, 2011. The charter can only be amended and supplemented 
by resolutions of the Congress with the agreement of at least two-thirds (two-thirds) of the 
members attending the National Congress and competent state agencies shall approve it for 
implementation. 

2. Điều lệ này có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.  

This Regulation takes effect in accordance with the approval decision of the Minister of 
Home Affairs. 

3. Ban Chấp hành Hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ này./. 

The Association's Executive Board is responsible for guiding the implementation of this 
Regulation. 

 


