
Vietnamesiska 

Bắt đầu Hiệp hội - danh sách kiểm tra 

Sáng kiến thành lập hội 

Các bạn là một số người có chung ý thích và muốn theo đuổi các hoạt động dựa trên cơ sở tự 
nguyện . 

Sự hoạt động nầy đòi hỏi  tổn phí về tiền bạc và bạn cần có một ngân quỹ chung cho sáng 
kiến thành lập hội của các bạn. Một tổ chức dân chủ chung quanh ngân quỹ là hình thức của 
hiệp hội  . 

Quy chế 

Cộng tác làm việc với nhau để đưa ra một quy chế. Trong đấy có ghi rỏ việc xây dựng hội. 
Trong tương lai một hội đồng quản trị mới có thể tuyên bố nội quy và biết chính xác hiệp hội 
được quản trị như thế nào. 

Tên của hội đoàn, ngày được thông qua và có thể luôn cã sự thay đổi mới cũng nên ghi vào 
nội quy . 

Hình thành cuộc hội thảo 

Danh sách tham dự, sự mô tả mục tiêu và mục đích của hiệp hội, quyết định về nội quy sẽ 
được đưa vào biên bản chính thức cuộc hội thảo. 

Cuộc họp khai mạc 

Cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên. Biên bản cuộc họp này mô tả ai làm gì trong hội đồng 
quản trị. Hội đồng được bố trí như thế nào, sự thành lập. Nó có xu hướng là một cuộc họp rất 
ngắn và được tổ chức ngay sau khi buổi họp định kỳ. 

Các quy chế, biên bản buổi họp định kỳ và hình thức lập biên bản 

BÂY GIỜ CÁC BẠN ĐÃ THÀNH LẬP HỘI. Bạn có ba biên bản. Biên bản được điều chỉnh 
và ký tên. Đây là bằng chứng là bạn đả bắt đầu thành lập một hiệp hội. 

Đơn đăng ký với sở thuế 

Nộp mẫu đơn đăng ký với tất cả ba văn bản, để đăng ký tên hiệp hội và có số đăng ký. 

Đơn xin ngân hàng mở tài khoảng cho hiệp hội  

Nói chuyện với các ngân hàng và mang theo tài liệu bao gồm các tài liệu có số doanh nghiệp 
của bạn. 

Đăng ký với tổng hội của bạn 

Nếu bạn muốn và có cơ hội để trực thuộc một việc gì đó . 



 

Đăng ký hiệp hội vào danh sách Văn hóa giải trí của quận 

Bạn có thể tìm thấy mẫu đơn dưới đề tài thông tin để biết thêm chi tiết ( bên phải). Một khi 
hiệp hội được ghi nhận trong danh sách, thì có thể đặc mướn phòng ốc tại cơ sở thuộc về Văn 
hóa và giải trí quận với giá thấp hơn. 

 

Điều rất quan trọng là các đại diện của hội có kiến thức căn bản về pháp lý hiệp hội! Nó cũng 
là một lợi thế lớn khi một số thành viên trong Hiệp hội cũng có những kiến thức căn bãn và 
những ý tưỡng mới như vậy công việc sẽ không mất nhiều thời gian nếu có nhiều người cùng 
chia sẻ nhiệm vụ . 

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tốt khi một hiệp hội  mới được thành lập là thành viên của 
hội văn hóa giáo dục , họ được tiến hành đào tạo về cách thức hoạt động hội đoàn. Bạn sẽ tìm 
thấy thông tin liên lạc về các hội văn hóa giáo dục theo đây . 


