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           Hà Nội,  ngày 23  tháng 9  năm 2011 

 
 

QUY CHẾ HOẠT ðỘNG VĂN PHÒNG  
HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM 

(Ban hành theo quyết ñịnh số: 60/11/Qð HTKVN ngày 23 tháng 09 năm 2011) 
 

ðiều 1. Văn phòng Hội là cơ quan thường trực của Hội Tuyển khoáng Việt Nam 

1.1.“Văn phòng Hội Tuyển khoáng Việt Nam” (sau ñây gọi tắt là Văn phòng Hội) 

là cơ quan thường trực của Hội Tuyển khoáng Việt Nam (Hội).   

1.2. Văn phòng hoạt ñộng theo chế ñộ ñơn vị sự nghiệp dưới sự chỉ ñạo trực tiếp 

của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Hội. 

ðiều 2.  Chức năng của Văn phòng Hội 

2.1.  Là cơ quan thường trực giải quyết các nhiệm vụ, các công việc hành chính 

thường xuyên của Hội. 

2.2.  Là ñầu mối liên kết giữa BCH TW Hội với các Chi hội và hội viên của Hội 

Tuyển khoáng Việt Nam. 

2.3.  Thực hiện công tác ñiều hành các hoạt ñộng Hội theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch 

và BCH TW mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Tổng Thư ký Hội Tuyển khoáng Việt 

Nam. 

2.4.  Giao dịch với các cơ quan, ban ngành Nhà nước các cấp, với các Hội bạn và 

các tổ chức, cá nhân khác liên quan ñến hoạt ñộng của Hội.  

2.5. Quản lý tài sản, các quỹ và con dấu của Hội Tuyển khoáng Việt Nam theo 

quy ñịnh chung của pháp luật. 

ðiều 3. Nhiệm vụ của Văn phòng Hội 

3.1. Thư ký, ghi chép, lập biên bản các hội nghị của Ban Thường vụ, BCH TW, 

các buổi làm việc của  lãnh  ñạo  Hội với các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài 

nước; 

3.2.  Lập dự toán chi phí hoạt ñộng hằng năm của Hội trình BCH TW Hội phê duyệt. 

3.3.  Ra thông báo, phát hành các văn bản ñiều hành các hoạt ñộng của Hội; 

3.4. Theo dõi, ñôn ñốc các Chi hội thực hiện các Nghị quyết, công tác  của Hội; 
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3.5. Theo dõi, tổng hợp hoạt ñộng của các Ban chức năng của Hội; 

3.6. ðịnh kỳ tổng hợp, báo cáo cấp trên và các cơ quan quản lý chức năng của 

Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật; 

3.7. Lập và lưu giữ danh sách hội viên, chi hội, văn phòng ñại diện (nếu có), các 

ñơn vị trực thuộc Hội, các sổ sách chứng từ về tài sản, tài chính của Hội; 

3.8. Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu (bao gồm cả các hồ sơ, tài liệu, công trình khoa 

học) của Hội, biên bản các cuộc làm việc của lãnh ñạo Hội. 

3.9.  Chủ trì tổ chức các Hội nghị, các hoạt ñộng và sự kiện của Hội; 

3.10.  Thực hiện một số công tác khác do Ban Thường vụ Hội giao. 

ðiều 4.  Tổ chức và biên chế của Văn phòng 

4.1. Tổ chức của Văn phòng:  

Văn phòng có các bộ phận chuyên môn chính như sau: Thư ký-văn thư; Kế toán 

tài chính. Khi cần thiết có thể bổ sung thêm. 

Trước mắt, chưa tổ chức thành các phòng chức năng riêng biệt mà chỉ phân công 

nhân viên phụ trách theo nhiệm vụ. 

4.2. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội do BCH TW mỗi khoá xem 

xét, quyết ñịnh trên cơ sở ñề nghị của Ban Thường vụ Hội.             

4.3. Biên chế của Văn phòng: 

Biên chế của Văn phòng Hội theo nguyên tắc: tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn ñảm 

bảo hoạt ñộng bình thường; 

Biên chế tối thiểu của Văn phòng gồm: Chánh văn phòng, 01 phụ trách kế toán 

và 01 thủ quỹ).  

Khi cần thiết, có thể huy ñộng một số hội viên hoặc các nhân viên khác giúp việc 

không thường xuyên. 

4.4. Chánh Văn phòng ñược Ban Thường vụ Hội bổ nhiệm theo nhiệm kỳ ðại 

hội là người ñứng ñầu, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt ñộng của Văn phòng. 

4.5. ðể giúp Chánh văn phòng ñiều hành công việc có thể có một hoặc một số 

Phó Chánh Văn phòng do Chánh Văn phòng ñề nghị và ñược Ban Thường vụ Hội bổ 

nhiệm. Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước Ban 

Thường vụ Hội về một số mặt hoạt ñộng của Văn phòng theo sự phân công của Chánh 

Văn phòng. 

4.6. Phụ trách kế toán của Văn phòng ñược ban Thường vụ Hội bổ nhiệm theo 

nhiệm kỳ ðại hội. Kế toán phải là người có ñủ phẩm chất và trình ñộ chuyên môn theo 

quy ñịnh của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội về công tác tài 

chính-kế toán của Hội. 



Quy chế hoạt ñộng Văn phòng Hội 

Kèm theo Quyết ñịnh số: 60/11/Qð HTKVN                                                       Tháng 9/2011 

3

ðiều 5.  Phương thức hoạt ñộng của Văn phòng 

5.1. Văn phòng hoạt ñộng theo hình thức bán chuyên trách, thời gian làm việc 

chính thức tại Văn phòng 03 buổi trong mỗi tuần. 

5.2.  Chánh văn phòng cùng Tổng thư ký Hội là những cán bộ ñại diện thường trực 

của Văn phòng giải quyết các công việc hành chính sự nghiệp thường xuyên của Hội. 

5.3.  Văn phòng bố trí lịch biểu làm việc theo nội dung dự kiến, chuẩn bị tài liệu và 

thông báo trước cho những người có liên quan ñến dự ñùng giờ và ñúng thành phần. 

ðiều 6.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Văn phòng. 

6.1. Chủ ñộng tổ chức triển khai công việc theo chức năng ñược phân công. Phân 

giao công việc của Văn phòng cho các cán bộ và nhân viên trong văn phòng. 

6.2.  Xây dựng và ban hành quy ñịnh, nội quy ñể quản lý hoạt ñộng của Văn phòng Hội. 

6.3. Lập kế hoạch và biện pháp ñể hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ ñược giao. 

6.4. Tuân thủ và hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên thực hiện Quy ñịnh của Văn 

phòng và các quy ñịnh của Nhà nước. 

6.5. ðịnh kỳ báo cáo tiến ñộ và kết quả hoạt ñộng của Văn phòng với Chủ tịch và 

Ban Thường vụ Hội. 

6.6. Huy ñộng thêm nhân viên giúp việc khác và quyết ñịnh thời gian làm việc 

thêm giờ của nhân viên Văn phòng Hội trong những trường hợp cần thiết sau khi báo 

cáo, thống nhất với Tổng Thư ký hoặc Chủ tịch Hội . 

ðiều 7.  Chế ñộ tài chính công tác văn phòng Hội 

7.1.  Cán bộ, nhân viên trong biên chế chính thức và không thường xuyên làm việc 

cho Văn phòng Hội ñược hưởng phụ cấp công tác do Ban Thường vụ Hội quy ñịnh. Cán 

bộ thường trực Văn phòng ñược hưởng phụ cấp thường xuyên hàng tháng, các cán bộ và 

nhân viên khác của Văn phòng ñược hưởng phụ cấp theo quý. Mức phụ cấp do Ban Thường 

vụ Hội quy ñịnh phù hợp với trách nhiệm, vị trí công tác và ñiều kiện cụ thể của Hội. 

7.2. Các chi phí khác phục vụ hoạt ñộng của Văn phòng thực hiện theo Quy chế 

Tài chính của Hội.   

7.3.  Phụ cấp cho nhân viên và kinh phí hoạt ñộng Văn phòng, ñược lấy từ quỹ 

của Hội. Mọi hoạt ñộng tài chính của Văn phòng phải tuân thủ Quy chế Tài chính, 

phải thông qua kế toán, tài khoản của Hội và tuân thủ pháp luật của Nhà nước. 

ðiều 8.  Chế ñộ báo cáo 

ðịnh kỳ 03 tháng, 6 tháng và một năm, Văn phòng lập báo cáo về hoạt ñộng Văn phòng 

và của Hội cho Ban Thường vụ, BCH TW Hội và các cơ quan quản lý Nhà nước. 
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ðiều 9.  ðiều khoản thi hành 

1.  Quy chế này có hiệu lực ñối với tất cả các hoạt ñộng của Văn phòng Hội. 

2.  Mọi bổ sung, sửa ñổi phải ñược ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam 

thông qua 

3.  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ./. 

 

                                                              
TM. BCH TW Hội 

Chủ tịch 
 
 

 
 

TS. Nguyễn ðức Quý 


