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HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT 

(Theo Quyết định ban hành số   13/QĐ HTKVN của Chủ tịch Hội TKVN) 

 

 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Đối tượng áp dụng – Phạm vi điều chỉnh 

1.1. Khen thưởng 

– Công tác khen thưởng áp dụng cho cá nhân, tập thể Hội viên Hội Tuyển 

khoáng Việt Nam (Hội TKVN) và cộng tác viên tham gia hoạt động cùng với Hội 

TKVN. 

– Các mức, hình thức Khen thưởng cao hơn Quy chế này sẽ thực hiện theo Quy 

chế Thi đua – Khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam và 

của các cơ quan Nhà nước. 

2.2. Kỷ luật 

– Hình thức kỷ luật chỉ áp dụng đối với cá nhân, tập thể Hội viên, đơn vị do BCH 

TW Hội TKVN quyết định 

– Cá nhân, tập thể Hội viên của Hội TKVN phải tự chịu trách nhiệm khi vi phạm 

pháp luật Nhà nước 

Điều 2: Mục đích, nguyên tắc và phương thức Khen thưởng, Kỷ luật 

2.1. Mục đích 

– Động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể Hội viên và cộng tác viên của 

Hội TKVN có thành tích đóng góp cho sự phát triển ngành chế biến khoáng sản và cho 

các hoạt động của Hội. 

– Để phát triển và xây dựng Hội TKVN trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp 

ngày càng vững mạnh: 

* Tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động ngành nghề và 

công tác Hội. 

* Đề cao Kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể Hội viên vi phạm tôn chỉ, mục 

đích, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Hội TKVN. 

2.2. Nguyên tắc Khen thưởng, Kỷ luật 

– Công tác Khen thưởng và Kỷ luật phải bảo đảm các nguyên tắc công bằng, 

công khai, kịp thời đúng tiêu chuẩn, đúng người và đúng việc. 
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– Công tác Khen thưởng phải động viên được mọi người tự nguyên, chủ động và 

tích cực tham gia phát triển ngành nghề và hoạt động của Hội TKVN. 

– Vì những lý do khách quan, chính đáng khác nhau không thể tiếp tục tham gia 

và theo đề nghị của các cá nhân, hình thức xóa tên khỏi danh sách Hội viên, miễn 

nhiệm chức vụ của các cán bộ Hội TKVN và giải thể các tổ chức, đơn vị do BCH TW 

Hội TKVN quyết định thành lập không phải là hình thức kỷ luật. 

2.3. Phương thức 

– Công tác Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích được tiến hành theo 

phương thức: 

Khen thưởng định kỳ: Tiến hành thường xuyên khi kết thúc năm công tác, nhiệm 

kỳ Đại hội, kỷ niệm các thập niên thành lập Hội TKVN. 

Khen thưởng đột xuất: Tiến hành khí có thành tích đặc biệt hoặc xuất sắc. 

– Thường xuyên tiến hành xem xét Kỷ luật khi phát hiện các cá nhân, tập thể Hội 

viên vi phạm tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội TKVN và pháp 

luật của Nhà nước. 

 

CHƯƠNG II: KHEN THƯỞNG 

Mục 1. HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Điều 3. Giấy khen 

Giấy khen của Hội TKVN được trao cho các cá nhân, tập thể Hội viên, cộng tác 

viên, những sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Tuyển khoáng tại 

các trường Đại học và Cao đẳng có thành tích cao trong hoạt động phát triển ngành 

nghề, công tác Hội và học tập. 

3.1. Tiêu chuẩn Giấy khen cho cá nhân 

1/ Có phẩm chất đạo đức, đoàn kết tốt, gương mẫu chấp hành các chủ trương, 

nghị quyết, điều lệ, quy chế hoạt động của Hội TKVN và pháp luật của Nhà nước. 

2/ Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội TKVN giao và vận động mọi người 

cùng tham gia. 

3/ Có thành tích tốt trong hoạt động ngành nghề, trong công tác Hội và được mọi 

người công nhận. 

3.2. Tiêu chuẩn Giấy khen Tập thể 

1/Nội bộ đoàn kết, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của mọi người, 

thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết, điều lệ, quy chế hoạt động của Hội TKVN và 

pháp luật nhà nước. 

2/Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội TKVN phân công. 
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3/ Đạt thành tích tốt trong hoạt động ngành nghề, trong công tác Hội và được mọi 

người công nhận 

3.3. Tiêu chuẩn Giấy khen cho sinh viên 

1/ Sinh viên cao học các năm cuối chuyên ngành Tuyển khoáng, các học viên 

theo học cao học và Nghiên cứu sinh tại các trường Cao đẳng và Đại học 

2/ Có tư cách đạo đức tốt, được thầy cô và bạn bè quý mến, chấp hành tốt nội quy 

của trường lớp và pháp luật của Nhà nước. 

3/ Sinh viên có thành tích học tập tốt, được Bộ môn, Khoa và Nhà trường công 

nhận. Học viên cao học và nghiên cứu sinh có điểm bảo vệ luận văn loại suất sắc. 

Điều 4. Bằng khen 

Bằng khen của Hội TKVN được trao cho các cá nhân, tập thể Hội viên và cộng 

tác viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển ngành nghề và công tác Hội. 

4.1. Tiêu chuẩn bằng khen cho cá nhân 

1/Có phẩm chất đạo đức, đoàn kết tốt, gương mẫu và vận động mọi người chấp 

hành các chủ trương, nghị quyết, điều lệ, quy chế hoạt động của Hội TKVN và luật 

pháp Nhà nước. 

2/ Tích cực chủ động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Hội TKVN phân 

công và vận động, tổ chức mọi người cũng thực hiện. 

3/Đã nhiều lần (từ 2 lần trở lên) được tặng Giấy khen hoặc có thành tích đặc biệt, 

xuất sắc trong hoạt động ngành nghề và công tác Hội. 

4.2. Tiêu chuẩn Bằng khen cho tập thể 

1/ Nội bộ đoàn kết tốt, chăm sóc tốt đời sống vật chất và tinh thần của mọi người, 

thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, điều lệ quy chế hoạt động của Hội TKVN và 

pháp luật của Nhà nước. 

2/Tích cực chủ động và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Hội TKVN phân 

công. 

3/ Đã nhiều lần (từ 2 lần trở lên) được tặng Giấy khen hoặc có thành tích đặc biệt 

xuất sắc trong hoạt động nghề và công tác Hội. 

Điều 5. Kỷ niệm chương của Hội TKVN 

5.1. Kỷ niệm chương của Hội TKVN chỉ được trao tặng cho các cá nhân Hội 

viên và cộng tác viên của Hội. Mỗi cá nhân chỉ được tặng kỷ niệm chương một lần. 

5.2. Tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương 

1/ Có phẩm chất đạo đức, đoàn kết tốt, gương mẫu và vận động mọi người chấp 

hành các chủ trương, nghị quyết, điều lệ, quy chế hoạt động của Hội TKVN và pháp 

luật của Nhà nước 
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2/ Tham gia Hội TKVN từ 15 năm trở lên. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ về 

chuyên môn và công tác Hội được Hội TKVN phân công. 

3/ Các cá nhân không phải là Hội viên của Hội TKVN nhưng có thành tích đóng 

góp cho sự nghiệp phát triển ngành chế biến khoáng sản Việt Nam và trong các hoạt 

động xây dựng, phát triển Hội TKVN. 

Mục 2: QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ KHEN THƯỞNG 

Điều 6. Quyền lợi 

Cá nhân, tập thể được Khen thưởng có các quyền lợi: 

1/ Được trao tặng Giấy khen, Bằng khen hay Kỷ niệm chương của Hội TKVN. 

2/Ngoài ra còn được nhận một khoản tiền thưởng hoặc hiện vật tượng trưng 

3/ Được lưu giữ tên trong Sổ danh sách Khen thưởng của Hội TKVN. 

Điều 7. Nghĩa vụ 

Cá nhân, tập thể được Khen thưởng có nghĩa vụ trân trọng và bảo quản các hiện 

vật được trao tặng, giữ gìn phẩm chất đạo đức và tiếp tục phát huy thành tích trong 

hoạt động ngành nghề và công tác Hội. 

Điều 8. Nguồn quỹ Khen thưởng 

1/ Kinh phí cho công tác Khen thưởng được lấy từ nguồn quỹ Khen thưởng của 

Hội TKVN. 

2/ Mức thưởng tiền hoặc hiện vật do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Hội 

TKVN xem xét quyết định, tùy thuộc vào khả năng tài chính của Hội. 

 

CHƯƠNG III: KỶ LUẬT 

Mục 1. CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT 

Điều 9. Các hình thức kỷ luật 

9.1. Các cá nhân, tập thể thuộc Hội TKVN tùy theo mức độ vi phạm Tôn chỉ, 

mục đích, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội sẽ xử phải chịu các hình thức Kỷ luật từ 

thấp đến cao. 

9.2. Đối với cá nhân Hội viên Hội TKVN có các hình thức Kỷ luật phê bình, 

khiển trách, cảnh cáo, xóa tên khỏi danh sách hội viên, miễn nhiệm và bãi nhiệm khỏi 

các chức vụ được Hội TKVN bổ nhiệm. 

9.3. Đối với Tập thể trong hệ thống tổ chức của Hội TKVN hình thức kỷ luật cao 

nhất là giải thể tổ chức đã được thành lập 

Điều 10. Phê bình, khiển trách và cảnh cáo 

Các cá nhân, tập thể Hội viên Hội TKVN sẽ chịu các hình thức Kỷ luật tùy theo 

mức độ vi phạm và hậu quả gây ra: 
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10.1. Phê bình 

– Lần đầu vi phạm tôn chỉ mục đích, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội TKVN. 

– Không hoàn thành nhiệm vụ được phân công ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 

của Chi Hội (hay tập thể) và chủ trương, kế hoạch công tác của BCH TW Hội TKVN. 

10.2. Khiển trách 

– Nhiều lần vi phạm Tôn chỉ mục đích, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội 

TKVN. 

– Không tuân thủ các chủ trương, nghị quyết của Chi Hội (hay tập thể) và BCH 

TW Hội TKVN. 

– Không hoàn thành nhiệm vụ được phân công dù đã được nhắc nhở, phê bình. 

– Gây ra những tổn hại về vật chất, đoàn kết, uy tín và kết quả hoạt động của Tập 

thể (Chi Hội) và của Hội TKVN. 

10.3. Cảnh cáo 

1. Vi phạm nghiêm trọng Tôn chỉ mục đích, Điều lệ và Quy chế hoạt động của 

Hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội TKVN dù đã được phê bình và khiển trách 

nhiều lần. 

2. Không hoàn thành nhiệm vụ, công tác được Hội phân công, làm ảnh hưởng 

đến việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, Kế hoạch công tác của tập thể (Chi Hội) và 

của BCH TW Hội TKVN. 

3. Gây ra những tổn hại nghiêm trọng về vật chất, uy tín, đoàn kết và kết quả hoạt 

động của Hội TKVN. 

Điều 11. Xóa tên khỏi danh sách Hội viên 

Hội viên bị xóa tên khỏi danh sách Hội TKVN trong các trường hợp sau đây: 

1. Vì những lý do cá nhân khác nhau không thể tiếp tục tham gia và tự nguyện đề 

nghị xóa tên khỏi danh sách Hội TKVN. 

2. Đã nhiều lần bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm kỷ 

luật và gây hậu quả nghiêm trọng về các mặt cho Hội TKVN 

3. Vi phạm luật pháp của Nhà nước 

Điều 12. Giải thể tổ chức đã được Hội TKVN thành lập 

Các Tập thể, tổ chức trong Hội TKVN sẽ bị giải thể trong các trường hợp: 

12.1. Giải thể các Chi Hội cơ sở 

– Chi Hội không hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả vì những lý do 

khác nhau. 

– Các Hội viên sẽ đăng ký tham gia sinh hoạt với các Chi Hội khác theo nguyện 

vọng và được sự chấp thuận của Chi Hội mới. 
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12.2. Giải thể các tổ chức trực thuộc BCH TW Hội TKVN 

Các tổ chức, Chi Hội bị giải thể vì Kỷ luật: 

1. Mặc dù đã được phê bình, khiển trách nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục: 

– Vi phạm Tôn chỉ – mục đích, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội TKVN 

– Vi phạm Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ chức theo 

Quyết định thành lập của BCH TW Hội TKVN. 

2. Gây tổn hại đến uy tín, tài chính và kết quả hoạt động của Hội TKVN 

Điều 13. Miễn nhiệm và bãi nhiệm cán bộ của Hội TKVN 

13.1. Đối tượng 

Quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ được phân công áp dụng đối với cán 

bộ phụ trách lãnh đạo các tổ chức, đơn vị do Hội TKVN quyết định thành lập: Chi Hội 

cơ sở, Văn phòng, các ban chuyên môn, các Đơn vị hoạt động tư vấn KHCN hay kinh 

tế, các ủy viên và lãnh đạo BCH TW Hội TKVN… 

13.2. Miễn nhiệm chức vụ 

1/Bản thân  nhiều lần vắng mặt không báo cáo hoặc không lý do trong các Hội 

nghị theo Quy chế hoạt động của Hội Hội TKVN. 

2/ Bản thân thiếu chủ động và nhiệt tình trong công tác và không hoàn thành các 

nhiệm vụ được Hội phân công. Không có đóng góp gì cho hoạt động xây dựng và phát 

triển Hội TKVN trong thời gian đảm nhiệm chức vụ 

3/ Trong một thời gian dài (2 năm liền) không có biện pháp tổ chức cho Chi hội, 

đơn vị mình phụ trách thực hiện các chủ trương, Nghị quyết và Kế hoạch công tác của 

BCH TW làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và uy tín của Hội TKVN 

13.3. Bãi nhiệm chức vụ 

1. Bản thân vi phạm Tôn chỉ – mục đích, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội, 

chủ trương và Nghị quyết của BCH TW, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của 

Hội TKVN. 

2. Để Chi Hội, đơn vị mình phụ trách vi phạm Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động, 

chức năng và nhiệm vụ của đơn vị theo Quyết định thành lập của BCH TW Hội 

TKVN. 

3. Gây tổn hại đến tài chính, kết quả hoạt động, uy tín của Đơn vị và của Hội 

TKVN. 

Mục 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ BỊ KỶ LUẬT 

Điều 14: Quyền của người bị Kỷ luật 

Những cá nhân, tập thể bị Kỷ luật có các quyền sau đây: 
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1/ Có quyền giải trình và khiếu nại gửi lên Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật Ban 

kiểm tra hoặc BCH TW Hội TKVN trong trường hợp hình thức Kỷ luật không hợp lý. 

2/ Có quyền thực hiện các biện pháp giảm thiểu tổn hại về vật chất và tinh thần 

để khắc phục các sai phạm và đề nghị giảm, hoặc miễn Kỷ luật 

Điều 15. Trách nhiệm 

Những cá nhân, tập thể bị Kỷ luật có trách nhiệm: 

1/ Tìm các biện pháp để sớm khắc phục những sai phạm đã mắc phải. 

2/ Bồi hoàn những tổn hại về vật chất và tinh thần gây ra cho Hội TKVN nếu có. 

3/ Tự chịu trách nhiệm nếu mức độ vi phạm liên quan đến luật pháp nhà nước. 

 

 

CHƯƠNG IV: HỘI ĐỒNG VÀ TRÌNH TỰ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT  

Mục 1. THẨM QUYỀN VÀ HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 16. Quyền đề xuất Khen thưởng và Kỷ luật 

16.1. Mọi người đều có quyền đề nghị Hội TKVN Khen thưởng hay Kỷ luật đối 

với các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động trong Hội. 

16.2. Đề xuất Khen thưởng hay Kỷ luật phải đáp ứng yêu cầu: 

– Bảo đảm mục tiêu đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm lực của đội ngũ KHCN 

để xây dựng Hội TKVN ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững ngành chế biến 

khoáng sản. 

– Chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành tích trong hồ sơ đề nghị Khen 

thưởng hay hồ sơ đề xuất Kỷ luật. 

Điều 17. Hội đồng thi đua Khen thưởng và Kỷ luật 

Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật của Hội TKVN (Hội đồng KT – KL) 

bao gồm toàn bộ các Ủy viên trong Ban Thường vụ của BCH TW Hội TKVN. 

Chủ tịch Hội đồng KT– KL là Chủ tịch Hội TKVN 

Thường trực Hội đồng KT– KL là Chánh văn phòng Hội TKVN 

Thư ký Hội đồng KT– KL là Trưởng ban Kiểm tra 

Điều 18. Thẩm quyền của Hội đồng KT-KL 

Hội đồng KT– KL có thẩm quyền: 

18.1. Theo đề nghị Khen thưởng của các cá nhân và tập thể có thành tích: 

– Xem xét, công nhận và quyết định Khen thưởng các cá nhân, tập thể Hội viên ở 

mức tuyên dương, Giấy khen và trao kỷ niệm chương 
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– Xem xét đề nghị BCH TW Hội TKVN: 

Công nhận và quyết định Bằng khen cho các cá nhân và tập thể Hội viên và cộng 

tác viên 

Trao tặng kỷ niệm chương của Hội TKVN cho các cộng tác viên và những cá 

nhân có thánh tích đóng góp cho sự phát triển ngành nghề và xây dựng, phát triển Hội 

TKVN. 

18.2. Đề xuất BCH TW Hội TKVN: 

– Khen thưởng các cá nhân, tập thể Hội viên và cộng tác viên có thành tích trong 

họat động phát triển ngành nghề và xây dựng, phát triển BCH TW Hội TKVN nhưng 

chưa có đề nghị. 

– Khen thưởng ở mức cao hơn theo Quy định của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam, các cơ quan Chính phủ và Nhà nước. 

18.3. Theo đề nghị thi hành Kỷ luật của cấp dưới 

– Xem xét và quyết định hình thức phê bình đối với các cá nhân, tập thể Hội viên 

vi phạm Kỷ luật. 

– Xem xét và đề nghị BCH TW Hội TKVN quyết định tất cả các hình thức Kỷ 

luật còn lại 

Mục 2. TRÌNH TỰ KHEN THƯỞNG 

Điều 19. Cá nhân, tập thể được Khen thưởng phải lập hồ sơ Khen thưởng theo hướng 

dẫn của Văn phòng Hội TKVN 

Hồ sơ Khen thưởng bao gồm: 

1/ Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể được Khen thưởng. 

2/ Các tài liệu có liên quan đến việc công nhận thành tích đề nghị Khen thưởng. 

3/ Tờ trình của cá nhân, tập thể đề nghị Khen thưởng. Đối với tập thể cần kèm 

theo danh sách cá nhân tham gia 

Điều 20. Hồ sơ Khen thưởng của cá nhân, tập thể phải được Chi Hội cơ sở hoặc đơn vị 

xem xét bình chọn, đồng thuận mới được chuyển lên Hội đồng KT-KL của Hội TKVN 

Trường hợp Chi Hội hoặc đơn vị đề nghị Khen thưởng do Hội đồng KT– KL 

xem xét, quyết định. 

Điều 21. Danh sách dự kiến khen thưởng của Hội đồng KT– KL phải được thông báo 

công khai đến các Ủy viên BCH Hội, các Chi Hội và các đơn vị để lấy ý kiến. 

Sau khi thông báo theo thời gian quy định mới chính thức quyết định danh sách 

và mức độ khen thưởng. 

Điều 22. Căn cứ vào danh sách Khen thưởng, Văn phòng Hội chuẩn bị văn bản và các 

điều kiện để công bố và trao quyết định Khen thưởng. 
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Mục 3: TRÌNH TỰ KỶ LUẬT 

Điều 23. Chỉ xem xét, thi hành Kỷ luật đối với cá nhân và tập thể Hội viên Hội TKVN 

đã được nhắc nhở, phê bình mà vẫn tiếp tục vi phạm. 

Điều 24.  

24.1. Việc xem xét thi hành Kỷ luật phải thông qua kiểm điểm, thảo luận và báo 

cáo bằng văn bản. 

– Nêu rõ hành vi và tác hại của sai phạm 

– Đề nghị hình thức Kỷ luật. 

24.2. Phân cấp đề nghị thi hành Kỷ luật 

– Đối với các Hội viên do Chi Hội hay đơn vị thống nhất đề nghị 

– Đối với Tập thể (Chi Hội, đơn vị) do Ban Kiểm tra hay Ban Thường vụ của Hội 

TKVN thống nhất đề nghị. 

Điều 25. Ban Kiểm tra của Hội TKVN phải tiếp xúc với cá nhân, tập thể Hội viên bị 

đề nghị Kỷ luật để xem xét và có Báo cáo bằng văn bản tới Ban thường vụ của BCH 

TW Hội TKVN 

Điều 26. Để hạn chế những tổn hại về vật chất và uy tín của Hội, trong trường hợp cần 

thiết Ban Kiểm tra và Ban Thường vụ của Hội có thể đề nghị Chủ tịch Hội TKVN: 

– Tạm đình chỉ chức vụ trong Hội của cá nhân Hội viên được Hội TKVN bổ 

nhiệm. 

– Tạm ngừng họat động của các Chi Hội hay đơn vị do Hội TKVN quyết định 

thành lập 

Điều 27. Khi quyết định đình chỉ, miễn nhiệm hay bãi nhiệm chức vụ cán bộ của Hội, 

Ban Thường vụ có trách nhiệm phải cử người thay thế hoặc tạm quyền và phải báo cáo 

BCH TW Hội TKVN. 

Điều 28. Hội đồng KT-KL sẽ xem xét và quyết định thi hành Kỷ luật cá nhân hay tập 

thể Hội viên theo trình tự trong Điều 24 và Điều 25 của Quy chế này 

Điều 29. Văn phòng Hội TKVN có trách nhiệm 

– Thông báo Kỷ luật đến các cá nhân, tập thể bị Kỷ lụât và toàn thể Hội viên 

– Thông báo đến các cơ quan quản lý cấp trên của Hội TKVN theo quy định. 

– Thông báo đến các cá nhân, đơn vị hoặc cơ quan có liên quan bên ngoài tổ chức 

của Hội. 

Theo chỉ dẫn trong quyết định Kỷ luật được ban hành 

Điều 30. Ban Kiểm tra của Hội TKVN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

các biện pháp khắc phục hoặc bồi hoàn thiệt hại nếu có theo quyết định Kỷ luật 
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