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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi của hội
Tên gọi của Hội là Hội Cựu giáo chức Trường Đại học An Giang.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội
Hội Cựu giáo chức Trường Đại học An Giang là một tổ chức xã hội – nghề
nghiệp của những người là cán bộ, viên chức của TrườngĐại học An Giang đã nghỉ
hưu, đang cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang.
Hội được thành lập và hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm
chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện nhiệm vụ của TrườngĐại học
An Giang, thực hiện các giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng đào
tạo.
Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội
1. Hội Cựu giáo chức TrườngĐại học An Giang hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Hội Cựu giáo chức chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Tỉnh An
Giang, và các ngành có lien quan đến lĩnh vực hoạt động của hội, được sự bảo trợ
của Công đoàn Giáo dục TrườngĐại học An Giang.
3. Hội hoạt động theo Điều lệ của hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt và tuân các quy định pháp luật.
4. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng; thống nhất sử dụng
biểu tượng theo mẫu của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.
5..Trụ sở của Hội đặt tại số 25 đường Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, thành
phố Long xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại lien lạc : 0918277330, Email : ndthuy@agu.edu.vn
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Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI
Điều 4. Nhiệm vụ của Hội
1.Tập hợp, đoàn kết và đại diện cho tất cả cựu giáo chức Trường Đại học An
giang, phát huy trí tuệ, tiềm năng của hội viên, tham gia các hoạt động giáo dục, đào
tạo theo khả năng và điều kiện cho phép.
2.Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, tạo điều kiện để các cựu
giáo chức tiếp tục giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau về tinh
thần, vật chất, tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy
bản chất, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nhiệm
vụ của nhà trường.
Điều 5. Quyền hạn của Hội
1. Tham gia đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo trong
nhà trường.
2. Phối hợp các đoàn thể chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và góp phần thực hiện công
tác đào tạo của nhà trường.
3. Tham gia và phát triển mối quan hệ với các tổ chức cùng nghề nghiệp, vì mục
tiêu phát triển giáo dục và tiến bộ xã hội.
4. Được lập quỹ Hội trên cơ sở đóng góp của hội viên, tài trợ của nhà nước, của
Trường Đại học An Giang và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của
pháp luật hiện hành để tự trang trãi kinh phí cho các hoạt động của Hội.
5. Phối hợp với Trường Đại học An Giang thực hiện theo tinh thần: cùng tham gia
đánh giá, phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý xây dựng chương trình hoạt động
của trường; cùng tham gia, triển khai một só công tác có chọn lọc; cùng phối hợp
chăm sóc đội ngủ cựu giáo chức.
6. Thực hiện các dịch vụ phục vụ hội viên và phát triển Hội theo quy định của pháp luật.
Chương III
HỘI VIÊN
Điều 6. Điều kiện trở thành Hội viên
1. Tất cả những người là cán bộ, viên chức của Trường Đại học An Giang đã
nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang, không vi phạm pháp luật, tán
thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, đều có thể trở thành hội viên của Hội.
2. Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam nhiệt tình tham gia hoạt động của Hội,
không có điều kiện trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự
nguyện gia nhập Hội, có thể được Hội công nhận là hội viên danh dự.
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3. Hội viên danh dự của Hội được tham gia các hoạt động, tham dự Đại hội của
Hội và phát biểu đóng góp vào nội dung, kế hoạch của Hội, nhưng không tham gia
ứng cử và bầu cử vào Ban chấp hành Hội, không biểu quyết các vấn đề của Hội.
Điều 7. Thủ tục kết nạp hội viên
Cá nhân đủ điều kiện vào Hội, viết đơn gia nhập Hội. Ban chấp hành xem xét,
quyết định kết nạp và cấp thẻ hội viên. Khi hội viên muốn ra khỏi Hội, phải tự mình
đề nghị, được Ban chấp hành Hội quyết định và thu lại thẻ hội viên.
Điều 8. Quyền của hội viên
1. Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các công việc của Hội, ứng
cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, kiến nghị bãi miễn chức danh
lãnh đạo Hội có sai phạm.
2. Yêu cầu Hội can thiệp bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp khi bị xâm
phạm. Được Hội thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
3. Tham gia các hoạt động tư vấn, hội thảo khoa học và các sinh hoạt văn hóa,
thể dục thể thao, hay tham quan du lịch và nghỉ ngơi do Hội tổ chức.
Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên
1. Chấp hành thực hiện Điều lệ và nghị quyết của Hội, gương mẫu chấ hành
pháp luật của Nhà nước.
2. Tham gia sinh hoạt và hoạt động của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội
phân công.
3. Đóng hội phí, tuyên truyền phát triển hội viên mới, xây dựng tổ chức Hội
vững mạnh.
Điều 10. Thẻ hội viên
Thẻ hội viên do Hội Cựu giáo chức Việt Nam ấn hành. Ban chấp hành Hội qui
định việc cấp phát, quản lý thẻ hội viên theo qui định của pháp luật..
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
Điều 11. Nguyên tắc hoạt động
Hội Cựu giáo chức Trường Đại học An Giang tổ chức hoạt động theo nguyên tắc
tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm trước pháp
luật, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Hội.
Điều 12. Tổ chức của Hội
a. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu hội viên .
b. Ban chấp hành
C. Ban Kiểm tra.
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Điều 13. Đại hội
1. Đại hội là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hội. Đại hội được tổ chức theo
nhiệm kỳ 05 năm 1 lần. Đại hội được coi là hợp lệ khi có mặt trên 1/2 số hội viên
chính thức hoặc trên ½ tổng số đại biểu được triệu tập.
2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:
a. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có).
b. Thảo luận Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Hội trong
nhiệm kỳ Đại hội.
c. Thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban chấp hành và Ban
kiểm tra.
d. Bầu cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.
e. Suy tôn Chủ tịch danh dự của Hội.
g. Thảo luận và thông qua Nghj quyết của Đại hội.
h. Thảo luận báo cáo thu, chi các quỹ của Hội.
3. Nhiệm vụ chính của hội nghị tổng kết hàng năm:
a. Thảo luận báo cáo tổng kết năm cũ và kế hoạch công tác năm mới của Hội.
b. Thảo luận, duyệt các báo cáo quyết toán tài chính năm cũ và kế hoạch
công tác năm mới của Hội.
c. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hoặc hội
viên đề xuất.
4. Ban Chấp hành có thể triệu tập Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu bất
thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hội trong các trường hợp sau:
a. Theo đề nghị của ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành
hoặc theo đề nghị của ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức.
b. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật.
5. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a. Hình thức biểu quyết bằng đưa tay hoặc bỏ phiếu kín, cách biểu quyết sẽ
do Đại hội quyết định.
b. Việc biểu quyết có hiệu lực khi có trên ½ (một phần hai) đại biểu chính
thức có mặt tán thành.
Điều 14. Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội trorng nhiệm kỳ Đại hội.
Ban Chấp hành có qui chế hoạt động riêng; Ban chấp hành họp mỗi năm 04 kỳ vào
đầu các quý. Các kỳ họp Ban chấp hành là hợp lệ khi có mặt 2/3 (hai phần ba) tổng
số Ủy viên Ban Chấp hành.Các Quyết định và nghị quyết của Ban Chấp hành được
thông qua bằng biểu quyết và chỉ có hiệu lực khi có trên ½ (một phần hai) tổng số Ủy
viên Ban Chấp hành dự họp tán thành. Trường hợp có phiếu thuận và không thuận
ngang nhau, bên nào có ý kiến của Chủ tịch Hội thì sẽ được chấp thuận.
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2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
a. Thảo luận và quyết định các kế hoạch, biện pháp để thực hiện Nghị quyết
của Hội.
b. Thảo luận và quyết định kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, giữa
các kỳ họp Ban Chấp hành.
c. Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính nhiệm kỳ và hằng năm.
d. Bầu bổ sung hoặc bãi miễn bằng phiếu kín các chức danh lãnh đạo Hội
hoặc Ủy viên Ban Chấp hành .
e. Quyết định triệu tập Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu theo quy định.
Điều 15. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch Hội là người đại diện của Hội trước pháp luật, là chủ tài khoản, và là
chủ tài sản Hội. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành về các hoạt
động của Hội. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Hội theo đề nghị của Ủy
viên Thư ký hoặc của Ban Chấp hành.
2. Phó Chủ tịch là người giúp cho Chủ tịch trong công tác quản lý và điều hành
Hội, được chủ tịch ủy nhiệm, phân công phụ trách và điều hành một số công việc của
Hội.
Điều 16. Ủy viên Thư ký
Ủy viên Thư ký do Ban Chấp Hành bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ chức , điều hành các hoạt động của văn phòng Hội, đại diện Hội trong
quan hệ giao dịch với các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức khác.
2. Chuẩn bị báo cáo tại các kỳ họp Ban thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị
tổng kết năm, đại hội nhiệm kỳ.
3. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế hoạt động của văn phòng Hội, quản lý
hồ sơ, tài liệu giao dịch Hội, xây dựng quy chế tài chính, tài sản của Hội.
Điều 17. Ban kiểm tra
1. Ban Kiểm tra của Hội do Đại hội bầu gồm Trưởng ban và 02 Ủy viên có
nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành.
2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn :
a. Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội và hội viên trong việc chấp hành
Điều lệ và Nghị quyết của Hội.
b. Kiểm tra , giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội.Hội.
c. Phối hợp với Ban Chấp hành hoặc cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết
tranh chấp nội bộ, các đơn, thư khiếu nại của hội viên, tổ chức hội theo qui định của
pháp luật và Điều lệ Hội. Báo cáo kết luận của Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành
thông báo đến hội viên và tổ chức Hội.
3. Các Ủy viên Bam Kiểm tra nếu không phải là Ủy viên Ban Chấp hành được
mời dự các kỳ họp của Ban Chấp hành.
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Chương V
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA HỘI
Điều 18. Tài chính và tài sản của Hội
1. Các khoản thu của Hội:
a. Hội phí thường niên do Hội viên đóng góp, mức đóng góp theo quyết nghị
Ban Chấp hành vào dịp cuối năm.
b. Kinh phí hỗ trợ hằng năm của Trường Đại học An Giang (nếu có)
c. Kinh phí thu từ các hoạt động của Hội tạo ra.
d. Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
theo qui định của pháp luật.
2. Các khoản chi của Hội:
a. Chi các hoạt động hội, hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị chuyên đề, đại
hội, họp mặt và hoạt động của Ban Kiểm tra.
b. Chi các hoạt động thong tin, tuyên truyền, klhen thưởng thi đua, thăm hỏi,
phúng điếu và trợ cấp ốm đau.
3. Các khoản chi của Hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng qui
định của Hội và nhà nước về quàn lý tài chính.
4. Tài sản của Hội :
a. Trụ sở, trang thiết bị văn phòng của Hội có thể do cơ quan quản lý nhà
nước, Trường Đại học An Giang tạo điều kiện hỗ trợ.
b. Tài sản do tổ chức, cá nhân tặng.
5. Ban Chấp hành Hội xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nguồn tài chính và tài
sản của Hội theo đúng qui định của nhà nước và cơ quan tài chính. Căn cứ vào tình
hình tài chính, tài sản sử dụng, Ban Chấp hành báo cáo công khai trước Hội nghị
tổng kết năm của Ban Chấp hành và đại hội nhiệm kỳ của Hội.
Chương VI
GIẢI THỂ HỘI
Điều 19. Giải thể Hội
1. Hội cựu giáo chức Trường Đại học An Giang chấm dứt hoạt động trong các
trường hợp sau:
Hội tự giải thể trong các trường hợp sau :
- Hết thời hạn hoạt động.
- Mục đích đã hoàn thành.
- Theo đề nghị của trên 50% tổng số Hội viên chính thức.
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Hội bị giải thể khi 12 tháng không hoạt động liên tục và khi có Nghị quyết
của Đại hội về việc tự giải thể mà Ban Chấp hành Hội không chấp hành.
2. Khi giải thể cơ quan nhà nước ra quyết định thành lập sẽ ra quyết định giải thể
đồng thời chỉ định một ban thanh lý tài sản. Ban thanh lý tài sản phải tiến hành kiểm
kê tài chính, tài sản chính xác,đầy đủ và báo cáo kết quả thanh lý và thực hiện các thủ
tục giải quyết theo qui định của pháp luật.
Chương VII
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
Điều 20. Khen thưởng
Tổ chức cán bộ, hội viên có thành tích đóng góp cho sự phát triển Hội sẽ được
khen thưởng và được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng đúng
theo qui định.
Điều 21. Kỷ luật
Các hội viên hoạt động trái với Điều lệ Hội, làm tổn hại đến danh dự, quyền lợi
của Hội phải chịu kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ khỏi Hội. Trường hợp
vi phạm nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật..Trường hợp
bị khai trừ, hội viên bị thu lại thẻ hội viên.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Sửa đổi bổ sung Điều lệ
Mọi sửa đổi bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội cựu giáo chức Trường Đại
học An Giang và được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.
Điều 23. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ này gồm 8 chương, 23 Điều đã được Đại hội Cựu giáo chức Trường
Đại học An Giang thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành khi
có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang..
2. Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường Đại học An Giang có trách nhiệm
hướng dẫn thực hiện Điều lệ này./.
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