
1

QUYẾT ĐỊNH
Đổi tên và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định về
quyền lập Hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ;

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;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ
chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Hiệp hội Đầu tư Xây dựng Năng lượng Việt Nam thành Hiệp

hội Năng lượng Việt Nam.
Điều 2. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

đã được Đại hội lần thứ II của Hiệp hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi

Chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, TCPCP.

BỘ NỘI VỤ
Số: 1203/QĐ-BNV

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

...............................

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Tiến Dĩnh



Điều lệ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

2

Điều lệ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chương I: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi, trụ sở

1. Tên gọi:

Tên tiếng Việt: Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Energy Association

Viết tắt: VEA

2. Trụ sở: Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại thành phố Hà Nội; tùy
theo nhu cầu hoạt động Hiệp hội có thể mở các Văn phòng tại các
địa phương hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
và nước sở tại.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức
xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức pháp nhân và cá nhân
hoạt động trong lĩnh vực năng lượng (điện, than, dầu khí và các dạng
năng lượng mới, tái tạo) hoặc liên quan đến đầu tư, xây dựng, chế tạo
cơ khí, kinh doanh vật tư thiết bị năng lượng; tìm kiếm, thăm dò, khai
thác, chế biến, tồn trữ, xuất nhập khẩu năng lượng và các ngành sản
xuất khác phục vụ phát triển ngành năng lượng, góp phần thực hiện
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện nghị quyết về phát triển năng
lượng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phương châm của Hiệp hội là: Đoàn kết - Hợp tác - Hỗ trợ - Phát triển

Điều 3. Mục tiêu của Hiệp hội

Mục tiêu của Hiệp hội là tập hợp, liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về
kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công
nghệ, cung cấp thông tin, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Đại diện và
bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; Làm cầu nối giữa doanh nghiệp
với các cơ quan quản lý Nhà nước; Góp phần tạo thêm việc làm cho
các hội viên, cải thiện đời sống của người lao động.
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Điều 4. Địa vị pháp lý

1. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam có tư cách pháp nhân, có biểu
tượng riêng, có con dấu, độc lập về tài chính và có tài khoản nội,
ngoại tệ tại ngân hàng.

2. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước,
chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ, ngành
khác liên quan đến lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Hiệp hội hoạt động
theo Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các
quy định của Điều lệ này.

3. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam được gia nhập là thành viên của
các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chương II: NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tuyên truyền, phổ biến để hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng và phát triển ngành
năng lượng Việt Nam bảo đảm theo đúng quy hoạch đã được duyệt,
đúng các quy định của Nhà nước về chuyên ngành năng lượng.

2. Đại diện cho hội viên kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành chức
năng về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ
phát triển ngành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; Giải
quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành
và của hội viên; Thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy
định của pháp luật.

3. Động viên các hội viên thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết
kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất; Đoàn kết,
hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ
thuật và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới.

4. Tham gia ý kiến, tư vấn, phản biện, thẩm định về quy hoạch chiến
lược phát triển, đầu tư xây dựng, cơ chế, chính sách, định mức kinh
tế kỹ thuật, giá cả sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, chế tạo thiết bị,
giấy phép hoạt động năng lượng và các công việc quản lý nhà nước
khác thuộc ngành năng lượng theo quy định của pháp luật.
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5. Hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân thuộc Hiệp hội trong quá
trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu quản lý phù hợp với phát
triển nghề nghiệp.

6. Cung cấp thông tin về kinh tế, kỹ thuật, thị trường, giá cả để hội
viên hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

7. Tổ chức các hội chợ triễn lãm, hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh
nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên
để cùng tồn tại và phát triển; đẩy mạnh công tác xây dựng thương
hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp.

8. Tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng chuyên ngành năng
lượng, nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra phong trào thi đua lao động
sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ theo quy
định của pháp luật.

9. Xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp với hội viên, giữa hội
viên với các tổ chức kinh tế ở trong nước và quốc tế.

10. Tổ chức đào tạo bằng các hình thức thích hợp để giúp các doanh
nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực quản lý kinh doanh, nâng cao
trình độ công nghệ, sản xuất, đầu tư xây dựng các công trình năng
lượng theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng và hỗ
trợ các hội viên nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng
lượng trong sản xuất kinh doanh.

12. Hoà giải các bất đồng, tranh chấp giữa các hội viên thông qua
thương lượng, hoà giải và hợp tác.

13. Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở
vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội.

14. Thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của
pháp luật.

15. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

16. Được gia nhập các tổ chức, các hiệp hội quốc tế và khu vực tương
ứng ngành nghề theo quy định của pháp luật.
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17. Có các quyền lợi và nghĩa vụ khác mà pháp luật cho phép.

18. Xây dựng và phát triển các quan hệ quốc tế với cá nhân và tổ
chức trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới theo quy định của
pháp luật.

19. Thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hiệp hội
về đào tạo, dịch vụ, tư vấn, tiết kiệm năng lượng, truyền thông năng
lượng và các tổ chức có tư cách pháp nhân khác phục vụ công tác
hoạt động Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

20. Xuất bản Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Báo Năng lượng Việt
Nam, trang thông tin điện tử, các bản tin kinh tế - kỹ thuật - quản lý
theo quy định của pháp luật.

21. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm
vụ của Hiệp hội.

Chương III: HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên của Hiệp hội

Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư xây dựng, dịch vụ thương mại
thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước; các cá nhân có
khả năng và tâm huyết với Hiệp hội, các doanh nghiệp muốn hợp tác
giúp đỡ, hỗ trợ Hiệp hội, tán thành Điều lệ, tự nguyện làm đơn gia
nhập Hiệp hội được công nhận là hội viên của Hiệp hội.

Điều 7. Các hình thức hội viên

1. Hội viên chính thức

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và cá nhân của Việt
Nam có khả năng và tâm huyết với hoạt động của Hiệp hội trong
lĩnh vực năng lượng hoặc liên quan đến hoạt động năng lượng, tán
thành Điều lệ, muốn trở thành hội viên chính thức, tự nguyện làm
đơn được Ban Thường trực Hiệp hội xem xét, có quyết định công
nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội.

Người được cử làm đại diện tham gia Hiệp hội phải là người có thẩm
quyền của doanh nghiệp, pháp nhân. Trường hợp người được cử làm
đại diện tham gia Hiệp hội nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác khác, thì
hội viên là doanh nghiệp, pháp nhân sẽ cử người đại diện thay thế.
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2. Hội viên liên kết

Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư
nước ngoài (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài)
hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, có đóng góp cho
sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, có đơn xin gia
nhập Hiệp hội, thì được Ban Thường trực Hiệp hội xem xét công nhận
là Hội viên liên kết của Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự

Các công dân, nhà quản lý, khoa học - kỹ thuật và tổ chức pháp nhân
không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên
chính thức, có đóng góp, có nhiệt tình với sự nghiệp phát triển ngành
nói chung và với Hiệp hội nói riêng, tán thành Điều lệ, được Ban
Thường trực Hiệp hội mời tham gia Hội viên danh dự.

Hội viên liên kết và hội viên danh dự được tham gia các hoạt động
và tham dự Đại hội của Hiệp hội, nhưng không được tham gia bầu
cử, ứng cử Ban lãnh đạo Hiệp hội, không biểu quyết các vấn đề của
Hiệp hội.

Điều 8. Quyền của hội viên

1. Được dự Đại hội của Hiệp hội, được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban
Chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.

2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, mọi công việc của Hiệp hội;
được kiến nghị, đề xuất ý kiến của mình với cơ quan Nhà nước thông
qua Hiệp hội.

3. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, bồi dưỡng nghề
nghiệp, nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật và công nghệ thông
qua các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp
đào tạo, huấn luyện, thao diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ,
tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

4. Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ trong các công trình nghiên cứu
riêng, các sáng kiến, phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi chính
đáng theo đúng pháp luật của Nhà nước.

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các đối tác để hợp tác phát
triển và ký kết các hợp đồng sản xuất, đầu tư, kinh doanh và các
chuyên gia kỹ thuật...
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6. Được ra khỏi Hiệp hội.

Điều 9: Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; Thực
hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội, Ban chấp hành và Ban
Thường trực Hiệp hội; tuyên truyền, vận động phát triển hội viên
mới.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp
tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng
vững mạnh. Không được nhân danh Hiệp hội trong các giao dịch
khác khi chưa được Chủ tịch Hiệp hội phân công…

3. Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội
và nhận những công việc, nhiệm vụ do Ban Thường trực Hiệp hội
phân công.

4. Đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đầy đủ theo
quy định của Ban Thường trực Hiệp hội.

Điều 10. Tư cách hội viên bị chấm dứt

Tư cách hội viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Hội viên tập thể bị phá sản hoặc giải thể;

2. Hội viên là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất quyền
công dân.

Hội viên bị chấm dứt tư cách hội viên, Văn phòng Hiệp hội báo cáo
với Ban Thường trực Hiệp hội để xem xét và Chủ tịch Hiệp hội ra
quyết định xóa tên trong danh sách hội viên và thông báo đến tất cả
các hội viên biết.

Điều 11. Khai trừ hội viên

Hội viên bị khai trừ khi vi phạm một trong những trường hợp sau:

1. Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của Hiệp hội;

2. Hoạt động gây tổn hại uy tín hoặc tài chính của Hiệp hội.

Hội viên bị khai trừ phải được sự đồng ý bằng phiếu của quá ½ (một
phần hai) số ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội có mặt tại hội nghị



Điều lệ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

8

Ban Thường trực, trường hợp số phiếu ngang nhau thì phiếu của
Chủ tịch (hoặc của người được Chủ tịch ủy quyền chủ trì hội nghị) ở
bên nào thì bên đó là quyết định.

Chương IV: TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

Điều 12: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam theo
nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, thể hiện ở các
nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành, nghị quyết
của Ban Thường trực và sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho các
thành viên trong ban lãnh đạo Hiệp hội. Nghị quyết của Đại hội phải
được quá ½ (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt trong Đại
hội tán thành và nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường trực
phải được quá ½ (một phần hai) số đại biểu là ủy viên Ban Chấp
hành, Ban Thường trực có mặt tán thành mới có giá trị.

Điều 13. Tổ chức của Hiệp hội

1. Tổ chức của Hiệp hội gồm:

a. Đại hội toàn thể các thành viên và Đại hội đại biểu, Đại hội bất
thường;

b) Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội (gọi tắt là Ban Chấp hành);

c) Ban Thường trực Hiệp hội;

d) Ban Kiểm tra;

đ) Văn phòng và các ban chuyên môn thuộc Hiệp hội;

e) Văn phòng đại diện;

g) Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội: căn cứ yêu cầu phát triển của Hiệp hội,
Hiệp hội được thành lập các chi hội, các tổ chức pháp nhân trực thuộc,
viện nghiên cứu, cơ quan ngôn luận theo quy định của pháp luật.

2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hội hoạt động trong lĩnh
vực năng lượng ở phạm vị tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ;
nếu tán thành Điều lệ của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thì làm
đơn xin gia nhập Hiệp hội và được công nhận là hội viên chính thức
của Hiệp hội.
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Điều 14. Đại hội Hiệp hội

Cơ quan cao nhất của Hiệp hội là Đại hội toàn thể các thành viên
hoặc Đại hội đại biểu (gọi chung là Đại hội) được tổ chức 5 năm một
lần do Ban Chấp hành triệu tập.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba)
tổng số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị hoặc theo đề nghị của ít nhất
½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức.

1. Nội dung chính được đưa ra Đại hội thảo luận và quyết định:

a) Thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng và chương trình hoạt
động của Hiệp hội;

b) Thông qua quyết toán tài chính, kế hoạch tài chính;

c) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đổi tên Hiệp hội (nếu cần);

d) Xem xét và quyết định quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên;

e) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

2. Số lượng Đại biểu tham dự Đại hội do Ban Thường trực quyết định.

3. Nghị quyết của Đại hội có giá trị khi quá ½ (một phần hai) số đại
biểu chính thức được mời tham gia Đại hội có mặt và số phiếu biểu
quyết đạt quá ½ (một phần hai) số đại biểu có mặt tại Đại hội tán
thành.

Điều 15: Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội (gọi tắt là Ban
Chấp hành)

1. Ban Chấp hành là cơ quan điều hành của Hiệp hội giữa hai kỳ đại
hội.

2. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Ủy viên
Ban Chấp hành phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ
và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt. Ủy viên Ban Chấp
hành do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu trực tiếp bầu hoặc
được Ban Thường trực đề nghị Ban Chấp hành Trung Ương bầu bổ
sung theo quy định của Điều lệ này.

3. Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia Hội nghị Ban Chấp hành
từ 2 lần trở lên mà không có lý do chính đáng và không gửi báo cáo
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bằng văn bản tới Ban Thường trực Hiệp hội để được Ban Thường
trực chấp nhận bằng văn bản thì coi như tự chấm dứt tư cách ủy viên
Ban Chấp hành.

4. Trường hợp ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt tại Hội nghị thì có
thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản tới Ban Thường trực (hoặc Hội
nghị Ban Chấp hành phiên họp mà mình vắng mặt) về những vấn
đề cần góp ý bổ sung hoặc biểu quyết. Ý kiến của ủy viên Ban Chấp
hành vắng mặt được coi là hợp lệ khi Ban thường trực nhận được ý
kiến bằng văn bản đúng thời gian quy định.

5. Nghị quyết của Ban Chấp hành có giá trị khi số ủy viên Ban Chấp
hành có mặt cộng với số ủy viên vắng mặt có gửi ý kiến bằng văn
bản theo đúng thời gian quy định đạt trên ½ (một phần hai) số ủy
viên Ban Chấp hành.

6. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 5 năm. Ban Chấp hành mỗi năm
họp 1 lần, trường hợp họp bất thường do Chủ tịch Hiệp hội triệu tập
hoặc có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội của Hiệp hội
thông qua.

2. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, bầu
bổ sung Ban Chấp hành theo đề nghị của Ban Thường trực.

3. Xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chấp hành hàng năm
và cả nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện chương trình đó.

4. Thông qua báo cáo tổng kết, quyết toán tài chính, xây dựng
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể
hàng năm.

5. Chuẩn bị các văn kiện Đại hội, triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và bất
thường, thông qua nội dung chương trình Đại hội và quyết định triệu
tập Đại hội.

6. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội.

7. Ban Chấp hành uỷ quyền cho Ban Thường trực xem xét, quyết định
việc cho thôi uỷ viên Ban Chấp hành vì lý do sức khoẻ hay lý do cá nhân
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khác khi có đơn xin thôi uỷ viên Ban Chấp hành; uỷ quyền cho Ban
Thường trực xem xét và quyết định các vấn đề về phát triển hội viên.

8. Ban Chấp hành uỷ quyền cho Ban Thường trực quy định tổ chức
và hoạt động của Văn phòng, các ban chuyên môn và văn phòng đại
diện ở các khu vực; quy định các nguyên tắc, chế độ sử dụng tài sản
và tài chính của Hiệp hội.

9. Các uỷ viên Ban Chấp hành thực hiện theo Quy chế hoạt động của
Ban chấp hành Hiệp hội.

Điều 17. Ban thường trực

1. Ban thường trực Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng
Thư ký, Phó tổng Thư ký và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên do Ban
Chấp hành Hiệp hội quy định.

2. Ban Thường trực thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều
hành hoạt động của Hiệp hội có trách nhiệm thay mặt Ban Chấp
hành thực hiện các nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành và
phải báo cáo tình hình thực hiện công tác trong các kỳ họp của Ban
Chấp hành. Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban
Chấp hành và Ban Thường trực.

3. Ban Thường trực ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của
đơn vị pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật. Ban hành
các quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc. Ban Chấp hành cử
Chánh, Phó Văn phòng, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn; Trưởng
Văn phòng đại diện của Hiệp hội ở các khu vực.

4. Ban Thường trực chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình Đại hội,
hội nghị trình Ban Chấp hành thông qua.

5. Ban Thường trực xem xét việc cho thôi uỷ viên Ban Chấp hành khi
có đơn đề nghị xin thôi của cá nhân uỷ viên Ban Chấp hành đó.

6. Trong thời gian chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, khi có yêu cầu, xét
thấy cần thiết Ban Thường trực xem xét, đề nghị Ban Chấp hành
quyết định bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành mới, số lượng uỷ
viên bầu bổ sung không quá 1/3 số uỷ viên hiện có trong thời điểm
bổ sung.
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7. Ban Thường trực mỗi quý họp một lần, trường hợp họp bất
thường do Chủ tịch Hiệp hội triệu tập để giải quyết công việc
đột xuất.

Hội nghị Ban Thường trực được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch
để giải quyết những công việc thường xuyên của Hiệp hội. Nghị
quyết Hội nghị Ban thường trực có giá trị khi được biểu quyết theo
đa số.

Điều 18. Chủ tịch và Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch:

a) Là đại diện pháp nhân của Hiệp hội;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, nghị quyết
của Ban Chấp hành và nghị quyết của Ban thường trực, chương trình
công tác hàng năm;

c) Chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường trực;

d) Ký ban hành các nghị quyết Đại hội, nghị quyết Hội nghị Ban Chấp
hành và nghị quyết Ban Thường trực;

e) Ký ban hành các văn bản về thành lập, giải thể các tổ chức của
Hiệp hội, chế độ làm việc của Hiệp hội và quy chế tổ chức hoạt động
của các đơn vị trực thuộc. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản
lý, điều hành của các đơn vị trực thuộc, nhân sự của Văn phòng, các
ban chuyên môn, các văn phòng đại diện, kết nạp hội viên mới.

2. Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch, phụ trách
từng mặt công tác do Chủ tịch phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, uỷ
quyền để một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động
của Hiệp hội.

Điều 19. Tổng Thư ký và Phó Tổng thư ký

1. Tổng Thư ký được bầu trong số uỷ viên Ban Chấp hành Trung
ương. Tổng Thư ký là người giúp việc Chủ tịch Hiệp hội xử lý các
công việc hàng ngày của Ban Thường trực và Văn phòng Hiệp
hội. Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành
Hiệp hội.
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2. Phó tổng Thư ký là người giúp việc cho Tổng Thư ký, được Tổng
Thư ký phân công phụ trách và giải quyết từng vấn đề cụ thể, thay
mặt Tổng thư ký điều hành và giải quyết công việc khi Tổng thư ký
vắng mặt.

Điều 20. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra được Đại hội toàn thể hội viên (hoặc đại hội đại biểu)
Hiệp hội bầu ra.

2. Số lượng uỷ viên Ban kiểm tra do Đại hội quyết định.

3. Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành
và theo quy định của pháp luật.

Chương V: TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 21. Tài chính của Hiệp hội

Tài chính của Hiệp hội gồm:

1. Lệ phí gia nhập và hội phí của hội viên đóng góp theo quy định;

2. Tài trợ của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước do tự nguyện
hoặc theo quy định của Pháp luật;

3. Thu từ hoạt động dịch vụ và các khoản thu hợp lệ khác theo quy
định của Điều lệ và của pháp luật.

Điều 22. Các khoản chi của Hiệp hội

Các khoản chi của Hiệp hội thực hiện theo Quy chế tài chính do
Ban Thường trực Hiệp hội thông qua trên cơ sở quy định của pháp
luật, gồm:

1. Chi cho hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;

2. Trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ,
nhân viên Văn phòng Hiệp hội;

3. Hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn và tham gia từ thiện.

Chương VI: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI THỂ

Điều 23. Khen thưởng

1. Hội viên của Hiệp hội, uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường trực



Hiệp hội, Ban kiểm tra, cán bộ, nhân viên Văn phòng, các ban chuyên
môn của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành Điều
lệ, quy chế, nghị quyết, quyết định của Hiệp hội đem lại hiệu quả
cho hoạt động của Hiệp hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển
ngành năng lượng Việt Nam thì được Hiệp hội khen thưởng hoặc
được Hiệp hội đề nghị lên các cơ quan Nhà nước khen thưởng theo
quy định của pháp luật.

2. Hình thức khen thưởng theo quy chế của Hiệp hội và các quy định
của Luật thi đua khen thưởng hiện hành.

Điều 24. Kỷ luật

1. Hội viên, uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Ban kiểm
tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị
quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự, tài chính của
Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính
đáng, không đóng Hội phí một năm, sẽ tuỳ mức độ mà phê bình,
khiển trách, cảnh cáo hoặc xoá tên trong danh sách Hội viên, hoặc
đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo qui
định của pháp luật.

Ban Chấp hành Hiệp hội xây dựng quy định kỷ luật cụ thể của
Hiệp hội.

2. Ban Chấp hành Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật đối với uỷ viên
Ban Chấp hành.

3. Ban Thường trực Hiệp hội xem xét, xử lý cán bộ giúp việc, tập thể,
cá nhân đơn vị trực thuộc.

4. Trong hội nghị xử lý kỷ luật, trường hợp số phiếu ngang nhau thì
phiếu của Chủ tịch (hoặc người được Chủ tịch uỷ quyền chủ trì hội
nghị) ở bên nào thì bên đó là quyết định cuối cùng.

Điều 25. Giải thể

1. Hiệp hội tự giải thể theo đề nghị của trên ½ tổng số hội viên chính
thức.

2. Hiệp hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

a) Hiệp hội không hoạt động liên tục trong một năm;

Điều lệ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
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b) hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

c) Khi có Nghị quyết của Đại hội về việc Hiệp hội tự giải thể mà Ban
Chấp hành Hiệp hội không chấp hành.

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội toàn thể hoặc Đại
hội đại biểu của Hiệp hội thông qua.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Bản Điều lệ này có 7 Chương, 27 Điều đã được Đại hội toàn quốc lần
thứ II của Hiệp hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 và có hiệu
lực thi hành khi được Bộ Nội vụ phê duyệt. Ban Chấp hành Hiệp hội
có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ này./.
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CHARTER OF THE VIETNAM ENERGY ASSOCIATION
Chapter I. NAME, GUIDELINE, TARGET

Article 1. Name, Headquarter.

1. Name:

Vietnamese Name: Hiệp Hội Năng Lượng Việt Nam

English Name: Vietnam Energy Association

Acronym: VEA

2. Headquarter: The Association is headquartered in Hanoi City;
depending on the activity demand, It can open offices at inland lo-
calities or abroad in accordance with the laws of Vietnam and the
resident countries.

Article 2. Guideline, Purposes.

Vietnam Energy Association (hereinafter briefly called Association) is
a voluntary social – professional organization of legal bodies of
organization and individual doing their activity in the field of energy
(electricity, coal, oil and gas, renewable and all new kinds of energy)
or concerning the investment, construction, machine building,
material – equipment production and supply; searching,
investigation, exploitation, processing, storing, import – exporting
energy, participating in the industrialization and modernization of
the country, realizing the resolutions on the energy sector
development of the Party, and the policies, laws of the State.

Association’s Criteria: Unification – Cooperation – Mutuality –
Development

Article 3. Association’s Target

Target of the Association is to group, to link and to help members
one-another physically, in technology, in and by scientific researches,
technology transfer and utilization, information exchange in
production, business and services, to represent and protect the legal
interest of Association’s members; to bridge the enterprises and state
managing organizations; in order to participate in the enlargement
of jobs for all members, and in the improvement of living standards
for the workmen.
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Article 4. Legal status.

1. The Association has legal juridical status, its own logo, stamp,
financial independence and its accounts of internal and foreign
currencies at concerning banks.

2. The Association operates throughout the country, under the state
management of the Ministry or Industry and Trade and other
ministries and government agencies concerning the activity spheres
of the Association. It functions according to the Laws of the Socialist
Republic of Vietnam and within the framework of the articles in this
Charter.

3. The Association will get admitted as member to internal or foreign
organizations according to the regulations of the laws.

Chapter II. TASKS OF THE ASSOCIATION

Article 5. Tasks of the Association.

1. To propagate, publicize for all members’ perception on the Party’s
line, direction and policies, the State laws upon the social economic
construction and development of the country; the construction and
development of the Vietnam Energy sector in conformity with the
approved master plans, just under the State regulations on the
energy speciality.

2. To represent its members in all recommendations to the
Government, the Ministries, and other functional state agencies on
the direction, policy and promotion methodology sustaining the
sector development, on the legitimate interest protection of its
members; to treat the cases and incidents damaging the interest of
the sector and its members; to implement all duties towards the State
regulated by the laws.

3. To encourage the members’ emulation enthusiasm in production
movement, economy saving, creativeness spirit promotion;
unification, cooperation, mutuality in thinking and experience
exchange, helping in finance and technology, in utilization of new
scientific – technical achievements.

4. To contribute opinions, to consult – oppose – comment – re-
examine the long-term development strategy, investment and
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construction project, mechanism, policy, economic-technical norm,
product pricing, production, business, equipment manufacturing,
certification of activity in energy sphere and other state management
activity within energy sector regulated by the laws.

5. To help, to consult its organizations and individuals belonged to
the Association during their reintegration, change organization chart
suited to the professional development.

6. To provide with the new information on economy, techniques,
market and price, in order to increase its members’ efficiency in
production – business activity.

7. To carry out expositions, conferences, seminars in order to
exchange professional experience, to promote the cooperation,
linkage among members for their co-existence and together
development; to enhance the enterprises’ trademark formation.

8. To set up the competitions and prize awards within energy sector
in order to consecrate the symbolic advanced collectives and
individuals in production – business activity, creating the emulation
movement in working – producing – studying and utilizing scientific
technology according to the laws.

9. To develop commercial promotion between enterprises and
members, between members and economic structures local and
international.

10. To organize proper training forms for enterprises-members’
perception and business managing ability improvement, raising the
technology level in production, investment and construction of
energetic structures regulated by the laws.

11. To organize the implementation of energy saving programs and
to sustain Association’s members in study, utilization of energy
saving technology in production business activity.

12. To conciliate the disputes, conflicts between members by means
of mutual negotiation, conciliation and cooperation.

13. To construct the Association structure and to increase the
membership development, to build up the physical bases and to
enlarge the Association’s activity scope.
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14. To establish the organizations and units directly belonged to the
Association regulated by the laws.

15. To receive all legal sponsorship from organizations and
individuals inland and abroad, regulated by the laws.

16. To get admitted to international and regional organizations and
associations corresponding to their own professions, regulated by
the laws.

17. To receive other rights, interests and obligations regulated by
the laws.

18. To set up and to develop international relations with
organizations and individuals in ASEAN region and worldwide
regulated by the laws.

19. To establish the organization having legal juridical status directly
belonged to the Association in training, consultation, servicing,
energy saving, energy telecommunication and other legal body
organization servicing the Association’s activity regulated by the laws.

20. To publish the Vietnam Energy Review, Vietnam Energy
newspaper, electronic information website, and other economic –
technical – management news bulletins regulated by the laws.

21. To cooperate with concerned agencies and institutions for the
implementation of Associations duties.

Chapter III. MEMBERSHIP

Article 6. Association’s Member.

The enterprises having legal juridical status, functioning in
production business activity, product consumption, investment,
construction, commercial service, having all kinds of economic
backgrounds nationwide; the individuals having ability and heartfelt
feeling towards the Association; the enterprises willing to cooperate
and to help the Association, accepting the Association’s Charter, vol-
untarily writing the application for Association’s membership shall
be recognized as Association’s member.
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Article 7. Membership forms

1. Official members

Organizations, enterprises having legal juridical status, and
individuals of Vietnam, having ability and heartfelt willingness
towards the Association’s activity in energy sphere or concerned to
energy activity, accepting the Charter, willing to become official
member, voluntarily write the application, be examined by the
Association’s Standing Board, and have the decision of recognition to
be the official member of the Association.

That person who is deputed as representative participant of the
official member should be the enterprise officer as legal powerful
body. In case of the representative participant goes in retirement or
moves to other working site, the legal body should appoint other
officer for representative change.

2. Associated members

The joint-venture or 100% foreign directly invested enterprises
(hereinafter called enterprise with foreign element) operating in
Vietnam energy sphere, having contribution to the Association
development, accepting the Association Charter, having the
application for membership, will be examined by the Association’s
Standing Board for recognition as Associated member of VEA.

3. Honorary members

Citizens, Managers, Scientists, Technicians and legal bodies having
not working conditions or criteria sufficiency to be official member,
but having contribution and enthusiasm towards the Vietnam Energy
development in general and towards the Association in particular,
accepting the Association’s Charter, will be invited by the Associa-
tion’s Standing Board as Honorary members in status.

Associated members and Honorary members may participate in
Association’s activities, in Association’s conferences, but may not
participate in the election and not be candidate for the Association’s
leadership, may not vote the Association’s resolutions.
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Article 8. Official Member’s Rights

1. To participate in the Association’s Congress, to stand for and to be
recommended as vote candidate of the Association’s Central
Executive Commissioner or other Association’s function posts.

2. To discuss, to vote, to question all Association’s works; to
recommend, to propose officially his own opinions to State agencies
through the Association.

3. To be introduced advanced production experience, trained with
professional skill, elevated the scientific – technological level by the
Association through the real formations: information supply,
document, seminar participation, training course, formation course,
technical demonstration, technology transfer, site visit study and
investigation inland and abroad.

4. To be helped, introduced by the Association to the partners inland
and abroad in order to cooperate for development and to sign
contracts in production, investment, doing business, and technical
consultants supply.

5. To have the rights to withdraw from the Association.

Article 9. Member’s Obligations

1. To obey strictly the directions, guidelines, policies of the Party, laws
of the State and the articles of this Charter; to carry out the
resolutions, decisions of the Association Conference, of the Executive
Committee and the Standing Board; to propagate, to move the mass
for new members admission.

2. To participate in the Association’s activities and meetings; to unify
and cooperate with other members in order to consolidate the
Association’s structure more and more. To do not carry out other
interactions on behalf of the Association without the prior
assignment of the Association’s President.

3. To provide with information, data necessary for the Association’s
activity and to accept the work and duty assigned by the Association
Standing Board.
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4. To pay the admission fee and association annual dues fully as stip-
ulated by the Association Standing Board.

Article 10. Termination of Member’s Status

The Member’s status should be terminated when occurs one among
the following cases:

1. Collective member goes bankrupt or is disintegrated

2. Individual member losses the civil deed ability or the citizen’s right

When one member falls in member’s status termination, the
Association’s Office should report to the Association Standing Board
for examination, and the Association’s President issues the decision
of canceling the name of this member in the Association’s Name List
and informs to all members for whole acknowledgment.

Article 11. To expel Association’s member

Association’s member should be expelled if falls in one among the
following cases:

1. To violate gravely the Association’s Charter, Resolutions,
regulations;

2. To have the activity harming the Association’s prestige or finance.

The member expelling decision should be agreed by writing vote of
more than ½ (one half) of the commissioners in the Association’s
Standing Board presenting in its meeting. Reach a case when the two
sides vote numbers are equal, the vote of the President (or of the of-
ficer delegated by the President for chairing the meeting) goes to
the side which is deciding.

Chapter IV: ASSOCIATION STRUCTURE

Article 12. Principle of Organization and Operation

Organization and Operation of the Vietnam Energy Association
follow the Principle of Centralized Democracy, Decision under
Majority guide, presented in the resolutions of the Congress,
resolutions of the Executive Committee, resolutions of the Standing
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Board and the clear responsibility delimitation into every member of
the Association’s Leadership. The Congress Resolutions should be
agreed by more than ½ (one half) number of official delegates
being present in the Congress, and the Resolutions of the Executive
Committee, of the Standing Board should be agreed by more than ½
(one half) of present representatives being commissioners and
Standing Board members then considered as valuable.

Article 13. Structure of the Association

1. Structure of the Association includes:

a. Whole members Congress and Representative Congress, Abnormal
Congress;

b. Central Executive Committee (briefly Committee) ;

c. Association’s Standing Board;

d. Inspection Board;

e. Association’s Office and Special Departments;

f. Representative Office;

g. Units directly belonged to the Association: Based on the
development demand of the Association, the Branches, directly
belonged legal bodies, research institute, mouthpiece agency will be
set up, regulated by the laws

2. In the provinces and cities directly belonged to Central
Government: The collective operates in energy sphere within
provincial territory may be set up by the Decision of the People’s
Committee of the Province and City together with the Provincial
approval for its Charter; If the collective accepts the Charter of VEA,
it may write the application to get admitted to VEA and will
be recognized as official member of the Association.

Article 14. Association’s Congress

The supreme range of The Association structure is the Whole
Members Congress or Representative Congress (commonly called
the Congress) and should be opened every 5 years and be convoked
by the Central Committee.
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Abnormal Congress could be convoked while at least 2/3 (two thirds)
central commissioners proposed or if at least ½ (one half) of total
sum of official members proposed.

1. Main content will be put on the Congress discussion and decision:

a. To pass the Sum - up Report, Direction and Activity Program for the
next office term;

b. To pass the Financial Balance Report and the Plan for next office
term;

c. To amend, adjust the Charter and to change the Association name
(if necessary);

d. To consider and decide the interest and obligation of members;

e. To vote the Executive Committee and the Inspection Board;

2. Number of delegate participating in the Congress should be
decided by the Association’s Standing Board.

3. The Congress Resolutions should be valuable when more than ½
(one half) total number of official delegates present in the Congress,
and the agreeing vote acquires by more than ½ (one half) total num-
ber of the present delegates.

Article 15. Association’s Central Executive Committee (briefly
Executive Committee)

1. Executive Committee is the Association’s managing organ during
the extent of time between two Congresses.

2. The number of Commissioners is decided by the prior Congress.
The commissioner should have the hearty enthusiasm towards the
Association, with thorough perception and management ability,
good moral quality and behavior. The Commissioners are directly
voted in the Whole Congress or Representative Congress, or
proposed in the Standing Board submission to the Central Executive
Committee as additionally voted, regulated by this Charter.

3. Commissioners who did not participate in the Executive
Committee Conference more than two times without rational reason,
and did not send writing report to the Association’s Standing Board
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in order to get the acceptance in writing document from the
Standing Board, should be considered as having oneself termination
of Commissioner’s status.

4. In case of Commissioner’s absence in the Conference, he can send
his opinion in writing to the Standing Board (or to the Executive
Committee Conference in which he is absent) upon the subjects to
be improved or voted. The opinion of the Commissioner absentee is
considered as regular if it is received by the Standing Board just
within the regulated duration.

5. The Executive Committee’s resolutions are valuable when the
number of present commissioners plus the absent commissioners
sending writing document within regulated time acquires more than
½ (one half) of total number of existing commissioners.

6. The office term of the Executive Committee is 5 years. The
Executive Committee conference is yearly, in abnormal case the
conference may be convened by the Association President or 2/3
(two third) number of commissioners had proposed.

Article 16. Tasks and Rights of the Executive Committee

1. To organize the implementation of the resolutions approved by
the Association Congress.

2. To vote the President, Vice presidents, General Secretary, Vice
General Secretaries, to vote the additional members of the Executive
Committee proposed by the Standing Board.

3. To plan the Activity Programs of the Executive Committee, yearly
and of whole office term, and to organize their implementation.

4. To pass the Sum up Report, the Financial Balance Report, to
compile the yearly Directions, Targets and Solutions in details.

5. To prepare the Congress Documents, to convoke the periodic and
abnormal Congress, to pass the Congress program content, and to
decide the Congress convocation.

6. To issue the Activity Regulation of the Executive Committee.

7. The Executive Committee entrusts the Standing Board to examine
and decide the withdrawal of commissioner, because of health
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insufficiency or other individual reason, in case of existing
commissioner’s submitted withdrawal application; entrusts the
Standing Board with examination and decision of membership
growth subjects.

8. The Executive Committee entrusts the Standing Board to define the
structure and activity of Association’s Office, of Special
Departments and Regional Representative Offices, to define the
principles and regimes of all Association’s asset and finance utilization.

9. The commissioners work under the Activity Regulation of the
Association’s Executive Committee.

Article 17. Association’s Standing Board

1. The Association’s Standing Board includes: President, Vice
presidents, General Secretary, Vice General Secretaries and some
Commissioners. The number of Board members is decided by the
Association’s Executive Committee.

2. The Standing Board, on behalf of the Executive Committee leads
and manages the Association’s activity, with the responsibility of
representing the Executive Committee to implement the resolutions
of Association’s Congress, of Executive Committee and should report
the real status of works at Executive Committee’s conferences. The
Standing Board functions under Activity Regulations of Executive
Committee and Standing Board.

3. The Standing Board issues the regulations and regimes of
organizing and functioning for legal bodies directly belonged,
regulated by laws. Issues the decisions of setting up the directly
belonged units. The Executive Committee appoints Chief and Deputy
Office Manager, Manager and Deputy Manager of special
departments; Chief of Regional Representative Offices.

4. The Standing Board prepares the content, document, program of
Association’s Congress and conference for passing the Executive
Committee.

5. The Standing Board examines the commissioner’s withdrawal when
exists the withdrawal application of that commissioner.
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6. During the time prior to periodic Congress, when occurs the
demand, if the necessity is affirmed, the Standing Board should
examine and propose the Executive Committee’s decision for
additional vote of new commissioners. The number of additional
commissioners should be not more than 1/3 (one third) the number
of existing commissioners in that additional vote time.

7. The Standing Board should have its quarterly meeting. In case of
emergency, the Association’s President may convoke meeting to
resolve unexpected works.

The Standing Board’s meetings are convened by the President’s
request to resolve the usual subjects of the Association. The Standing
Board’s resolution is valuable if voted by Majority rule.

Article 18. Association’s President and Vice Presidents

1. President:

a. Is the legal juridical representative of the Association;

b. Organizes the implementation of the Congress resolutions,
Executive Committee resolutions and of the Standing Board
resolutions, and the yearly working programs;

c. Chairs the conferences of the Executive Committee, the meetings
of the Standing Board;

d. Signs and issues the resolutions of the Congress, of the Executive
Committee and of the Standing Board;

e. Signs and issues the documents on setting up, disintegrating the
Association’s organs, working regimes and the regulations on the
organization and operation of directly belonged units; Assigns and
relieves of responsibility the management posts of the directly
belonged units, personnel of the Office, Special Departments,
Representative Office, and gets admitted new members.

2. Vice President:

Is the assistant of the President in charge of every work scope as-
signed by the President. In his absence, the President entrusts one
Vice President in managing the Association’s activity.
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Article 19. Association’s General Secretary and Vice General
Secretary

1. General Secretary is elected among the commissioners. He is the
assistant of the President to resolve the daily works of the Standing
Board and the Office. To prepare the yearly reports, and periodic term
reports of the Executive Committee.

2. Vice General Secretary is the assistant of the General Secretary,
assigned by the General Secretary to be in charge of and to resolve
concrete subject, and on behalf of the General Secretary manages
and resolve the work during his absence.

Article 20. Association’s Inspection Board

1. Inspection Board is elected by the Whole members Congress
(or the Representative Congress)

2. Number of member in the Inspection Board is decided by the
Congress

3. Inspection Board operates under the Regulation issued by the
Executive Committee and in conformity with the laws.

Chapter V. ASSOCIATION’S FINANCE

Article 21. Association’s financial income

Association’s financial income includes:

1. Admission fee and membership dues contributed under
Association’s regulation;

2. Sponsorship finance from organizations and individuals inland and
abroad, voluntary or regulated by the laws;

3. Income from servicing activities and other legal income regulated
by the Charter and the laws.

Article 22. Association’s expenditures

Association’s expenditures are practiced under the financial
regulation having passed the Standing Board, based on the common
rule in the laws, include:

1. Association’s Office activity expenditures



2. Salary, Prizing, Social security, Health Care Security for staffs and
workmen in Association’s Office;

3. Member assistance in difficulty conditions, and charitable activity.

Chapter VI. REWARD, DISCIPLINE AND DISINTEGRATION

Article 23. Reward

1. Association’s member, commissioner, Standing Board’s member,
Inspection Board’s member, Office staff and workman, Special
Department’s staff, having eminent achievement in executing the
Charter, Regulation, Resolution and Decision of the Association
acquiring the best results in Association’s activity, contributing to the
cause of Vietnam Energy Sector Development, will be rewarded by,
or suggested to the State organs by the Association for rewarding as
regulated in the laws.

2. Form of reward will be practiced according to the Association’s
regulation and to the articles of the Law of Emulation and Reward in
effect at present.

Article 24. Discipline

1. Member, commissioner, staff of Standing Board, Inspection Board,
cadres and employees of the Association operate opposing the
Charter, resolutions of the Association, harming the prestige, honor,
finance of the Association, neglect the ordinary activity many times
without rational reason, do not contribute the Association dues in
one year, should be disciplined according to the mistake level by
criticizing, blaming, warning or canceling in membership name list, or
suggesting to the authorized organ for treating the violation in con-
formity with the laws.

The Executive Committee compiles the Association’s Discipline
Regulation in details.

2. The Central Executive Committee examines and treats the com-
missioners’ violation mistake

3. The Standing Board examines and treats the staffs, collectives, in-
dividuals and units directly belonged.
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4. In the Discipline examination meeting, if the vote sides are equal,
the vote of the President (or of the delegate trusted by the President
to chair the meeting) will be the final decision.

Article 25. Disintegration

1. The Association will be self – disintegrated according to the
recommendation of more than ½ (one half) of total official members.

2. The Association should be disintegrated under the decision of the
state authorized organization in the following cases:

a. The Association does not operate continuously during one year

b. The association violates gravely the laws

c. When exists the Congress Resolution on Self-Disintegration of the
Association but the Executive Committee did not implement.

Chapter VI. IMPLEMENTATION CONDITIONS

Article 26. Charter Amendment and Addition

All the amendments and additions to this Charter should pass the
Whole Member Congress or the Representative Congress of the
Association.

Article 27. Implementation Effect

This Charter has 7 Chapters, 27 Articles, passed The Second National
Congress of the Association on June 16th 2010 year, and come into
force with the existence of the Ministry of Interior’s Approval. The
Association’s Executive Committee has the responsibility to conduct
the implementation of this Charter./.

Charter Of the Vietnam Energy Association

30


