
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH PHO H õ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ^4-5 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 thảng 3 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 
của Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 

Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định sổ 
33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV 
ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định so 33/20Ỉ2/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định sổ 4226/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 2014 của 
Uy ban nhân dân Thành phố về việc cho phép thành lập Hội Te bào goc Thành pho 
Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chỉ Minh tại 
Công vãn sô 01/HTBG ngày 30 tháng 12 năm 2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại 
Tờ trình so 455/TTr-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2020
- 2025) của Hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 
1412/ỌĐ-UBND ngàỵ 31 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành 
phố về phê duyệt Điều lệ Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Chủ tịch Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT; 7 V
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Công an Thành phố;

f * / Á  
ì  p

- Sở Nội vụ; l z \  o

- VPUB: PCVP/VX;
- Phòng VX;
-Lưu: VT, (VX-Tri) T. ¿0

irtÃi

☆

CHỦ TỊCH
:HỦ t ịc h

'0*

rõ Văn Hoan



TH
DẢN 
tỉí MINH

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

ĐIÈU LỆ (SỬA ĐỎI, BỎ SUNG)
HỘI TÉ BÀO GÓC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  *4-3 /QĐ-UBND 
ngày 08 thảng 3 năm 2021 của Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phố)

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tên tiếng nước ngoài: Hochiminh city Stem Cell Society.

3. Tên viết tắt: HSCS.

4. Biểu tượng:

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp của các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, các nhà quản lý, doanh nhân, 
những người làm công tác trong lĩnh vực Tê bào gôc hoặc có liên quan, tự nguyện 
thành lập, nhằm mục đích tập họp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp 
của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phân vào việc phát triên kinh tê
- xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định 

pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được ủ y  ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 
phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nghiên cứu 

ứng dụng Tế bào gốc trong y dược học, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
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2. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan 
có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.

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

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chưong II 
QUYÈN HẠN, NHIỆM v ụ

Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích 
của Hội theo quy định của pháp luật.

4. 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.

5. 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 triến Hội và lĩnh vực 
Hội hoạt động. 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.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

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

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hô trợ kinh phí đôi với 
những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).

Điều 7. Nhiêm vu• •

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động 
của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được
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lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, 
đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên 
vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia 
phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển 
đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ 
pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các 
chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của 
pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo 
quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của 
pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III 
HỘI VIÊN

TTX • Ằ r \  T T  A # • A 1 • A 1 Ả ■ A • • ẠĐiêu 8. Hôi viên, tiêu chuan hoi viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên 

danh dự:
a) Hội viên chính thức: là Công dân, các tổ chức Việt Nam sinh sống và làm việc 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
Te bào gốc có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, 
tự nguyện gia nhập Hội, được ban thường vụ Hội xem xét công hội viên chính thức 
của Hội.

b) Hội viên liên kết: là Công dân, tổ chức Việt Nam muốn hợp tác, giúp đỡ, 
góp phần phát triển lĩnh vực Te bào gốc, không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuấn 
trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội 
được Ban Thường vụ Hội xem xét công nhận.

c) Hội viên danh dự: là Công dân, tổ chức Việt Nam được pháp luật Việt Nam 
công nhận, có đóng góp lớn, có tâm huyêt muôn đóng góp vào sự nghiệp phát triên 
lĩnh vực Te bào gốc nhưng không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuân trở thành 
hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội được 
Ban Thường vụ Hội xem xét công nhận.
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2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:
Hội viên bao gồm các công dân Việt Nam là các nhà khoa học, kỹ thuật 

viên, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư nông học, các doanh nhân, các tô chức tham gia 
các hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ liên quan đên lĩnh vực Tê bào gôc 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được pháp luật Việt Nam công nhận, tán thành 
Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, được Ban Thường vụ xem xét 
kết nạp.

Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, 
được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội 
theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thâm quyên 
về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo 
và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.
6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.
8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hay không muốn tiếp tục tham gia.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên 
chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đê cử, bâu cử 
Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, họp tác với các hội viên

khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch,

trừ khi được lãnh đạo Hội phân công băng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
Ban Chấp hành Hội quyết định việc gia nhập hoặc ra khỏi Hội của Hội viên 

theo đề xuất của Ban Thư ký.
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ChưongIV  
TÒ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.
2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng, các ban chuyên môn, các tổ chức thuộc Hội được thành lập 

theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Đai hôi• •

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội 
bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường được 
triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Châp hành hoặc có ít nhât 
1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội 
toàn thể hoặc Đại hội đại biêu. Đại hội toàn thê hoặc Đại hội đại biêu được tô chưc 
khi có trên 1/2 (một phẳn hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) 
số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:
a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ 

nhiệm kỳ mới của Hội;
b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đôi, bô sung); đôi tên, chia,

tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thê Hội (nêu có);
c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Châp hành và Báo cáo 

tài chính của Hội;
d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;

đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) 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 quyêt định;
b) 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 tại Đại hội tán thành.



Điều 14. Ban Chấp hành Hội
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. số lượng, 

cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Châp hanh 
cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo 

mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;
b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;
d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chê hoạt động 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; 
Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chê khen thưởng, kỷ luật; các quy định 
trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điêu lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, 
bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. số  ủy viên Ban Châp hành 
bầu bổ sung khong được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành 
đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định 

của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu 

của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Châp hành;
c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 1/2 (một phần hai) ủy viên 

Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức 
giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biêu quyêt do Ban Chap hanh 
quyết định;

d) Các Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 
2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biêu quyêt tán thành. 
Trong trường hợp số ý kiên tán thành và không tán thành ngang nhau thi sẽ do 
Chủ tịch Hội quyết định.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội
1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bâu trong sô các Uy viên Ban Châp hanh; 

Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỵ viên. Sô Ịượng, 
cơ cấu, tiêu chuẩn ủ y  viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ 
của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
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2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:
a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; 

tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Châp hành; lãnh đạo hoạt động 
của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của 

Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ câu tô chức; quyêt định 
bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tô chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ 

quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Thường vụ mỗi năm họp 04 lần, có thể họp bất thường khi có yêu câu 

của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng sô ủy viên Ban Thường vụ;
c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 1/2 (một phân hai) 

ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyêt 
bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biêu quyêt do 
Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 
1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyêt tán thành. 
Trong trương hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định 
thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên 

do Đại hội bầu ra. số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. 
Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng vói nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội; Nghị quyêt, 

quyết đính của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy ché của Hội trong hoạt động 
của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên 
và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiêm tra hoạt động theo quy chê 
do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điêu lệ Hội.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Châp hành bậu trong so 
các uy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuằn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
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2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Châp hành, 

Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập 

Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Châp hành, 
Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội 
theo quy định Điều lệ Hội; Nghị quyết Đại hội; Nghị quyêt, quyêt định của Ban Châp hanh, 
Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuân bị, triệu tập và chủ trì 
các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội 
được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành 
Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự 
phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật 
về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Châp hanh, Ban Thường vụ 
Hội phù họp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 18. Tổng Thư ký
Tổng Thư ký do Ban Chấp hành Hội đề ra. Tổng Thư ký chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai các hoạt động của Hội theo chủ trương và kê hoạch đã được Ban Châp hành 
hoặc Ban Thường vụ đề ra; quản lý và điều hành các công việc thường xuyên của Hội; 
theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của Hội và các tô chức thành viên, báo cáo 
định kỳ cho Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Châp hành Hội.

Điều 19. Ban Thư ký
1. Ban Thư ký do Ban Chấp hành quyết định, có nhiệm vụ thực hiện các công tác 

quản lý văn phòng Hội, quản lý Hội viên và các công tác hành chính khác của Hội. 
Số lượng nhân viên của Ban Thư ký do Ban Thường vụ quyêt định.

2. Ban Thư ký do Tổng thư ký của Ban Chấp hành phụ trách

Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỌP NHẤT; ĐÔI TÊN VÀ GIẢI THẺ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; họp nhất; đổi tên và giải thê Hội thực hiện theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyêt Đại hội và các quy định 
pháp luật có liên quan.



Chương VI 
TÀI CHÍNH VA TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:
- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;
- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;
- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định 

của pháp luật;
- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định 

của Ban Chấp hành Hội phù họp với quy định của pháp luật;
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Châp hành.

2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện 
phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; 
do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; 
được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể 
được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội 
đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù họp với quy định của pháp luật 
và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII 
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng
1 Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuât săc được Hội khen thưởng 

hoặc được Hội đe nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của 
pháp luật.
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2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng 
trong nội bộ Hội theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Điêu lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, 

quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức từ khiển trách, 
cảnh cáo đến khai trừ. Trong trường hợp có gây thiệt hại vê vật chât, ngoài hình thức 
kỷ luật còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật 
trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điêu lệ Hội.

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bỗ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh mới có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ này .Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được 1/2 
(một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh gồm 8 Chương, 26 Điều đã 

được Đại hội toàn thể Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 28 
tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội 
Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn và tô chức thực hiện 
Điều lệ này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^4-5 /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 06 thảng 3 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

của Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 1 ỉ năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định vê tô chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 
33/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 13 thảng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư sổ 03/2013/TT-BNV 
ngày 16 thảng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định sổ 4226/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 2014 của 
Ợy ban nhân dân Thành phổ về việc cho phép thành lập Hội Tế bào gốc Thành phổ 
Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Te bào gốc Thành phổ Hồ Chí Minh tại 
Công văn số 01/HTBG ngày 30 tháng 12 năm 2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại 
Tờ trình sổ 455/TTr-SNV ngày 08 thảng 02 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

Hội Tê bào gôc Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2020
- 2025) của Hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 
1412/ỌĐ-ƯBND ngàỵ 31 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành 
phô về phê duyệt Điều lệ Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Chủ tịch Hội Tê bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Công an Thành phố; NÁX
- Sỏ' Nội vụ; \2W
- VPUB: PCVP/VX;
- Phòng VX;
-Lưu: VT, (VX-Tri) T. ¿ữ
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DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIÊU LỆ (SỬA ĐỔI, BỎ SUNG)
HỘI TÉ BÀO GÓC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ *4.3 /QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ)

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tiếng nước ngoài: Hochiminh city Stem Cell Society.

3. Tên viết tắt: HSCS.

4. Biểu tượng:

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp của các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, các nhà quản lý, doanh nhân, 
những người làm công tác trong lĩnh vực Tế bào gốc hoặc có liên quan, tự nguyện 
thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triến kinh tế
- xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định 

pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nghiên cứu 

ứng dụng Te bào gốc trong y dược học, nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

HỘI TỂ BÀO GỐC
THÀNH PHÓ HỐ CHÍ MỈNH



2. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan 
có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II 
QUYÈN HẠN, NHIỆM v ụ

Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích 
của Hội theo quy định của pháp luật.

4. 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.

5. 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 Hội và lĩnh vực 
Hội hoạt động. 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.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

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

9. Được nhận các nguồn tài trợ họp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với 
những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).

Điều 7. Nhiêm vu
• •

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động 
của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được
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lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, 
đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, tố chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên 
vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia 
phát triên lĩnh vực liên quan đên hoạt động của Hội, góp phân xây dựng và phát triên 
đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ 
pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các 
chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của 
pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo 
quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của 
pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chưong III 
HỘI VIÊN

TV • X T T  A • • A , •  A 1 A 1 A • • AĐiêu 8. Hôi viên, tiêu chuân hôi viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên 

danh dự:

a) Hội viên chính thức: là Công dân, các tổ chức Việt Nam sinh sống và làm việc 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
Te bào gốc có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, 
tự nguyện gia nhập Hội, được ban thường vụ Hội xem xét công hội viên chính thức 
của Hội.

b) Hội viên liên kết: là Công dân, tổ chức Việt Nam muốn hợp tác, giúp đỡ, 
góp phần phát triển lĩnh vực Tế bào gốc, không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuấn 
trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội 
được Ban Thường vụ Hội xem xét công nhận.

c) Hội viên danh dự: là Công dân, tổ chức Việt Nam được pháp luật Việt Nam 
công nhận, có đóng góp lớn, có tâm huyết muốn đóng góp vào sự nghiệp phát triến 
lĩnh vực Tế bào gốc nhưng không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuấn trở thành 
hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội được 
Ban Thường vụ Hội xem xét công nhận.
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2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:
Hội viên bao gồm các công dân Việt Nam là các nhà khoa học, kỹ thuạt 

viên, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư nông học, các doanh nhân, các tô chức tham gia 
các hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ liên quan đên lĩnh vực Tê bào goc 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được pháp luật Việt Nam công nhận, tán thành 
Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, được Ban Thường vụ xem xét 
kết nạp.

Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, 

được tham gia các hoạt động do Hội tố chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội 

theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiên với cơ quan có thâm quyên 
về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo 
và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.
6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.
8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hay không muốn tiếp tục tham gia.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên 
chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đê cử, bâu cử 
Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kêt, họp tác với các hội viên 

khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, 

trừ khi được lãnh đạo Hội phân công băng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
Ban Chấp hành Hội quyết định việc gia nhập hoặc ra khỏi Hội của Hội viên 

theo đề xuất của Ban Thư ký.
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ChưongIV  
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.
2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng, các ban chuyên môn, các tổ chức thuộc Hội được thành lập 

theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Đai hôi• •

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội 
bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường được 
triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhât 
1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội
toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức
khi có trên 1/2 (một phắn hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai)
số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:
a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ 

nhiệm kỳ mới của Hội;
b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đôi tên, chia,

tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nêu có);
c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo 

tài chính của Hội;
d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;

đ) Các nội dung khác (nếu có);

e) Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) 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;
b) 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 tại Đại hội tán thành.



Điều 14. Ban Chấp hành Hội
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. số lượng, 

cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Châp hanh 
cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo 

mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chê hoạt động 
của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; 
Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định 
trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điêu lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, 
bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. số  ủy viên Ban Châp hành 
bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng ủy viên Ban Châp hành 
đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định 

của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu 

của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tông sô ủy viên Ban Châp hành;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 1/2 (một phân hai) ủy viên 
Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức 
giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Châp hành 
quyết định;

d) Các Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 
2/3 (hai phần ba) tổng số uy viền Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. 
Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì sẽ do 
Chủ tịch Hội quyết định.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội
1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủ y  viên Ban Chấp hành; 

Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỵ viên. Sô lượng, 
cơ cấu, tiêu chuẩn ủ y  viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyêt định. Nhiệm kỳ 
của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
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2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:
a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; 

tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động 
của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của

Ban Chap hanh; quy định chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định
bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tô chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Châp hành ban hành, tuân thủ 

quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Thường vụ mỗi năm họp 04 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu 

của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ;
c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 1/2 (một phân hai) 

ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thê biêu quyêt 
bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biêu quyêt do 
Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 
1/2 (một phần hai) tong số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. 
Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyêt định 
thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên 

do Đại hội bầu ra. số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiêm tra do Đại hội quyêt định. 
Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiếm tra:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyêt Đại hội; Nghị quyêt, 

quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chê của Hội trong hoạt động 
của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên 
và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiêm tra hoạt động theo quy chê 
do Ban Chap hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Châp hành bâu trong sô 
các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuân Chủ tịch Hội do Ban Châp hanh Hội quy đinh.



2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Châp hành, 

Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập 

Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Châp hành, 
Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội 
theo quy đinh Điều lệ Hội; Nghi quyết Đại hội; Nghị quyêt, quyêt định của Ban Châp hanh, 
Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì 
các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;
đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội 

được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành 

Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự 

phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật 
về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyên. Phó Chủ tịch Hội 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Châp hành, Ban Thường vụ 
Hội phù họp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 18. Tổng Thư ký
Tổng Thư ký do Ban Chấp hành Hội đề ra. Tổng Thư ký chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai các hoạt động của Hội theo chủ trương và kế hoạch đã được Ban Chấp hành 
hoặc Ban Thường vụ đề ra; quản lý và điều hành các công việc thường xuyên của Hội; 
theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của Hội và các tô chức thành viên, báo cáo 
định kỳ cho Chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Châp hành Hội.

Điều 19. Ban Thư ký
1. Ban Thư ký do Ban Chấp hành quyết định, có nhiệm vụ thực hiện các công tác 

quản lý văn phòng Hội, quản lý Hội viên và các công tác hành chính khác của Hội. 
Số lượng nhân viên của Ban Thư ký do Ban Thường vụ quyêt định.

2. Ban Thư ký do Tổng thư ký của Ban Chấp hành phụ trách

Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỌP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THẺ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; họp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyêt Đại hội và các quy định 
pháp luật có liên quan.



Chương VI 
TÀI CHÍNH VA TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:
- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;
- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định 

của pháp luật;
- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;
- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối vói những người làm việc tại Hội theo quy định 

của Ban Chấp hành Hội phù họp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; 
do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiên, tặng theo quy định của pháp luật; 
được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể 
được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội 
đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù họp với quy định của pháp luật 
và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII 
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng 

hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của 
pháp luật.



2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng 
trong nội bộ Hội theo quy định cua Luật Thi đua, khen thưởng và Điều lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, 

quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức từ khiển trách, 
cảnh cáo đến khai trừ. Trong trường họp có gây thiệt hại vê vật chât, ngoài hình thức 
kỷ luật còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật 
trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điêu lệ Hội.

Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh mới có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được 1/2 
(một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh gồm 8 Chương, 26 Điều đã 

được Đại hội toàn thể Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 28 
tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội 
Te bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 
Điều lệ này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

10


		2021-03-09T10:19:55+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<ubnd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




