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CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ I (2019 – 2024) 

 

– Thời gian:  ngày 17 tháng 7 năm 2019 

  - 08h00 đón tiếp đại biểu, khách mời 

 - 09h00 tiến hành Đại hội. 

– Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị First Place, Khách sạn Đệ Nhất 

 Số 18 Hoàng Việt – Quận Tân Bình. 

– Nội dung: 

1. Chào cờ 

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu 

3. Công bố Quyết định thành lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu 

5. Phát biểu khai mạc Đại hội 

6. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn 

7. Báo cáo công tác của Ban vận động thành lập Liên đoàn Bắn súng 

8. Báo cáo dự thảo Điều lệ Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh 

9. Báo cáo dự thảo phương hướng hoạt động Liên đoàn Bắn súng Thành phố 

Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2019 – 2024) 

10. Thảo luận và đóng góp ý kiến của các Đại biểu 

11.  Bầu cử Ban Chấp hành Liên đoàn Bắn súng nhiệm kỳ I 

– Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I  

– Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra; 

– Giới thiệu và biểu quyết Ban bầu cử; 

– Thông qua thể thức bầu cử; 

– Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I. 

12. Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm 

kỳ I (2019 – 2024) 

13. Phát biểu của Lãnh đạo thành phố và trung ương 

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội 

15. Bế mạc Đại hội. 
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QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
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SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP 

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG 
––––––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7 năm 2019  

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN VẬN ĐỘNG  

THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-SVHTT ngày 03/8/2018 của Sở Văn hóa và 

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quyết định công nhận Ban vận động thành 

lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm quyết định). 

Nhằm chuẩn bị các thủ tục và triển khai nhiệm vụ tiến tới thành lập Liên đoàn 

Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2019 – 2024), Ban vận động thành 

lập Liên đoàn gồm 08 thành viên xin báo cáo nội dung thực hiện nhiệm vụ của Ban 

vận động được chia làm 3 giai đoạn, cụ thể như sau: 

– Giai đoạn I ( từ 01/1/2017 – 31/12/2017):  

Trình, phác thảo Logo Liên đoàn; Xây dựng phương hướng hoạt động của Liên 

đoàn; Vận động các tổ chức, cá nhân yêu thích và ủng hộ cho sự phát triển của môn 

Bắn súng tham gia đăng ký hội viên ban đầu của Liên đoàn; Hoàn thiện hồ sơ xin 

phép thành lập Ban Vận động thành lập Liên đoàn trình Ủy Ban Nhân dân, Sở Nội 

vụ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố. 

– Giai đoạn II (từ 01/1/2018 – 31/8/2018): 

 Tìm kiếm nhân sự; hoàn thiện dự thảo Điều lệ hoạt động của Liên đoàn; Dự 

thảo quy chế thành lập các tiểu ban, quy chế bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ; 

vận động tài trợ kinh phí cho công tác tổ chức Đại hội, chuẩn bị cơ sở vật chất công 

tác tổ chức đại hội; hoàn thiện văn bản xác định Trụ sở Liên đoàn; Hoàn thiện hồ sơ 

xin phép tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ I (2019 – 2024) trình Ủy Ban Nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và 

Thể thao Thành phố. 

– Giai đoạn III (từ 01/9/2018 đến nay): 

Ban vận động thông qua các quy chế, danh sách, nội dung văn bản, kịch bản tổ 

chức Đại hội; Tổ chức Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ I (2019 – 2024); Ban vận động kết thúc nhiệm vụ; Liên đoàn bước 

vào hoạt động chính thức. 

Bắn súng là một môn thể thao lâu đời được hình thành và phát triển ngay thời 

kỳ dựng nước, giữ nước và bảo vệ Tổ quốc; Là một bộ môn thể thao rất được ưa 

chuộng cả trong nước và quốc tế và được công nhận là một trong những môn thể 

thao Olympic. Ngoài tính giải trí vui chơi, Bắn súng còn là môn thể thao bổ ích, giúp 

mọi người có thêm nghị lực, sức khỏe… Với mục tiêu đẩy mạnh công tác xã hội hóa 

các hoạt động thể dục thể thao, trong đó có môn bắn súng, góp phần phát triển phong 

trào thể thao rộng khắp trên toàn Thành phố đồng thời tăng cường phối hợp các nguồn 
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lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, 

phong trào bắn súng ngày càng phát triển hơn. 

Việc thành lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần giải 

quyết các nhiệm vụ thành tích cao, nâng tầm thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đóng 

góp với quốc gia, đây thực sự là việc quan trọng và cấp bách. Đặc biệt, đối với hệ 

phong trào, môn Bắn súng sẽ được đầu tư và nhân rộng, là cơ sở cho việc tuyển chọn 

các vận động viên thi đấu ở các nội dung bắn súng, hướng tới đạt thành tích tại các 

đấu trường lớn. 

 Được sự quan tâm, tận tình hướng dẫn của các cấp Chính quyền, Lãnh đạo 

của Ủy Ban Nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa & Thể thao, Liên đoàn 

Bắn súng Việt Nam cùng sự hợp lực của các cá nhân, tổ chức có cùng niềm đam mê 

với bộ môn bắn súng đã tạo mọi điều kiện để Ban Vận động thành lập Liên đoàn bắn 

súng Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động và tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu Liên 

đoàn bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2019 – 2024).  

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động của Ban Vận động thành lập Liên đoàn 

Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh, rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho hoạt 

động Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh được hiệu quả và gặt hái thành 

công. 

Trân trọng./. 

 

 TM. BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP     

  TRƯỞNG BAN  

 Lê Hải Vũ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ĐIỀU LỆ (Dự thảo) 

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  

ngày    tháng   năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

––––––––––––––––––––––––––––– 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng 

1. Tên tiếng Việt: Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Shooting Federation. 

3. Tên viết tắt: HSF 

4. Biểu tượng:  

 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) là 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các vận động viên môn bắn súng, các cá nhân đam 

mê môn bắn súng và các tổ chức có hoạt động liên quan đến bộ môn bắn súng thể 

thao tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 

1. Liên đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo 

quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên đoàn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố phê duyệt. 

2. Trụ sở của Liên đoàn đặt tại số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 

1. Liên đoàn hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực 

bắn súng thể thao. 

2. Liên đoàn chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố 

Hồ Chí Minh và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

1. Tự nguyện, tự quản. 

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 

4. Không vì mục đích lợi nhuận. 

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn. 

Chương II 

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ 

Điều 6. Quyền hạn  

1. Tuyên truyền mục đích của Liên đoàn. 

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn. 

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích 

của Liên đoàn theo quy định của pháp luật. 

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn 

đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy 

định của pháp luật. 

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội 

dung hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Liên đoàn 

và lĩnh vực Liên đoàn hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt 

động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi 

có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Liên 

đoàn. 

7. Thành lập pháp nhân thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật. 

8. Được gây quỹ Liên đoàn trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ 

hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh 

phí hoạt động. 
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9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước theo quy định của pháp luật.  

10. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ 

của Nhà nước giao (nếu có). 

Điều 7. Nhiệm vụ 

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động 

của Liên đoàn. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên đoàn đã được phê duyệt. Không 

được lợi dụng hoạt động của Liên đoàn để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật 

tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì 

lợi ích chung của Liên đoàn; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn nhằm 

tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Liên đoàn, góp phần xây 

dựng và phát triển đất nước. 

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ 

pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Liên 

đoàn. 

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các 

chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy 

định của pháp luật. 

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Liên đoàn theo 

quy định của pháp luật. 

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Liên đoàn. 

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên đoàn theo đúng quy định 

của pháp luật. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

Chương III 

HỘI VIÊN 

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 

1. Hội viên của Liên đoàn gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự: 

a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 

liên quan đến môn bắn súng, có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều này, tán 

thành Điều lệ Liên đoàn, tự nguyện gia nhập Liên đoàn, được Ban Chấp hành Liên 

đoàn công nhận, có thể trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn. 

b) Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức Việt Nam không đủ điều kiện trở thành 

hội viên chính thức của Liên đoàn, có đóng góp lớn cho sự phát triển của Liên đoàn, 

được Ban Chấp hành Liên đoàn công nhận, có thể trở thành hội viên danh dự của 

Liên đoàn. 
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2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: 

a) Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang hoạt động trong lĩnh vực bắn súng thể 

thao hoặc có đam mê với môn bắn súng thể thao. 

b) Đối với tổ chức: Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, đang 

hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 9. Quyền của hội viên 

1. Được Liên đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

2. Được Liên đoàn cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của 

Liên đoàn, được tham gia các hoạt động do Liên đoàn tổ chức. 

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Liên đoàn 

theo quy định của Liên đoàn; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm 

quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn. 

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo 

và Ban Kiểm tra Liên đoàn theo quy định của Liên đoàn. 

5. Được giới thiệu hội viên mới. 

6. Được khen thưởng theo quy định của Liên đoàn. 

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có). 

8. Được ra khỏi Liên đoàn khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. 

9. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, 

trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Liên đoàn và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban 

Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Liên đoàn. 

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Liên đoàn. 

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Liên đoàn; đoàn kết, hợp tác với 

các hội viên khác để xây dựng Liên đoàn phát triển vững mạnh. 

3. Bảo vệ uy tín của Liên đoàn, không được nhân danh Liên đoàn trong các 

quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Liên đoàn phân công bằng văn bản. 

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Liên đoàn. 

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Liên đoàn. 

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Liên đoàn 

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên: 

Tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ này 

nếu có nguyện vọng trở thành hội viên của Liên đoàn phải nộp hồ sơ xin gia nhập 

Liên đoàn tại Văn phòng Liên đoàn. 
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Ban Chấp hành Liên đoàn sẽ xem xét và quyết định công nhận hội viên của 

Liên đoàn. 

2. Hồ sơ xin gia nhập Liên đoàn đối với tổ chức gồm có: 

a) Đơn xin gia nhập Liên đoàn; 

b) Bản sao Điều lệ, các quy định của tổ chức xin gia nhập và quyết định cho 

phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức 

tham gia Liên đoàn; 

d) Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác 

của Liên đoàn; 

đ) Đóng hội phí theo quy định của Liên đoàn. 

3. Hồ sơ xin gia nhập Liên đoàn đối với cá nhân gồm có: 

a) Đơn xin gia nhập Liên đoàn; 

b) Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác 

của Liên đoàn; 

c) Đóng hội phí theo quy định của Liên đoàn. 

4. Thủ tục ra khỏi Liên đoàn: 

a) Hội viên muốn ra khỏi Liên đoàn phải có đơn gửi Ban Chấp hành xem xét 

và quyết định; 

c) Hội viên là cá nhân không sinh hoạt trong 06 (sáu) tháng mà không có lý do 

chính đáng, Ban Chấp hành xem xét và quyết định khai trừ ra khỏi Liên đoàn. Hội 

viên là tổ chức sau 01 (một) năm không có báo cáo kết quả hoạt động của mình sẽ 

bị nhắc nhở và 02 (hai) năm liên tục vẫn vi phạm, Ban Chấp hành xem xét và quyết 

định khai trừ ra khỏi Liên đoàn. Các ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn bỏ sinh hoạt 

hai kỳ họp liên tục mà không có lý do chính đáng, Ban Chấp hành Liên đoàn xem 

xét và quyết định xóa tên trong danh sách Ban Chấp hành Liên đoàn; 

c) Trước khi ra khỏi Liên đoàn, hội viên phải bàn giao công việc, tài chính và 

tài sản cho Liên đoàn (nếu có). 

Chương IV 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn  

1. Đại hội. 

2. Ban Chấp hành Liên đoàn. 

3. Ban Thường vụ Liên đoàn. 

4. Ban Kiểm tra Liên đoàn. 

5. Văn phòng, các ban chuyên môn. 

6. Các tổ chức thuộc Liên đoàn (nếu có). 
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Điều 13. Đại hội  

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất 

thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 04 (bốn) năm một lần. Đại hội bất thường được 

triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn hoặc 

có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị. 

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại 

hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ 

chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một 

phần hai) số đại biểu chính thức có mặt. 

3. Nhiệm vụ của Đại hội:  

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm 

vụ nhiệm kỳ mới của Liên đoàn; 

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Liên đoàn (nếu có); 

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo 

cáo tài chính của Liên đoàn; 

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra; 

đ) Các nội dung khác (nếu có); 

e) Thông qua nghị quyết Đại hội. 

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: 

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy 

định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định; 

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 

(một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành. 

Điều 14. Ban Chấp hành Liên đoàn 

1. Ban Chấp hành Liên đoàn do Đại hội bầu trong số các hội viên của Liên 

đoàn. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. 

Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ của Liên đoàn và 

lãnh đạo mọi hoạt động của Liên đoàn giữa hai kỳ Đại hội; 

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội; 

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Liên đoàn; 

d) Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên đoàn. Ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài 

sản của Liên đoàn; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Liên đoàn; Quy chế khen 

thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Liên đoàn phù hợp với quy định của Điều 

lệ Liên đoàn và quy định của pháp luật; 
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đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, bầu 

bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số Ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ 

sung không được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đã 

được Đại hội quyết định. 

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành: 

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy 

định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn; 

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 (hai) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu 

của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành; 

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 1/2 (một phần hai) Ủy 

viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình 

thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp 

hành quyết định; 

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 

1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. 

Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định 

thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Liên đoàn. 

Điều 15. Ban Thường vụ Liên đoàn 

1. Ban Thường vụ Liên đoàn do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban 

Chấp hành; Ban Thường vụ Liên đoàn gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy 

viên Ban Thường vụ. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban 

Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thường vụ:  

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Liên 

đoàn; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt 

động của Liên đoàn giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành; 

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành; 

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Liên đoàn theo nghị quyết 

của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; quyết 

định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Liên đoàn; 

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ: 

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân 

thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn; 

b) Ban thường vụ mỗi quý họp 01 (một) lần, có thể họp bất thường khi có yêu 

cầu của Chủ tịch Liên đoàn hoặc trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số Ủy viên 

Ban Thường vụ; 

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 50% (năm mươi phần 

trăm) Ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết 
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bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do 

Ban Thường vụ quyết định; 

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 

50% (năm mươi phần trăm) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán 

thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết 

định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội. 

Điều 16. Ban Kiểm tra Liên đoàn 

1. Ban Kiểm tra Liên đoàn gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban (nếu có) và một 

số Ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên 

Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm 

kỳ Đại hội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:  

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Liên đoàn, nghị quyết Đại hội; nghị 

quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Liên đoàn 

trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Liên đoàn, hội viên; 

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội 

viên và công dân gửi đến Liên đoàn.  

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy 

chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên 

đoàn. 

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn 

1. Chủ tịch Liên đoàn là đại diện pháp nhân của Liên đoàn trước pháp luật, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn. Chủ tịch Liên đoàn do 

Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn. Tiêu chuẩn Chủ 

tịch Liên đoàn do Ban Chấp hành Liên đoàn quy định. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Liên đoàn: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ Liên đoàn; 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập 

Liên đoàn, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Liên đoàn, 

trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn về mọi hoạt động của Liên đoàn. 

Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên đoàn theo quy định Điều lệ Liên đoàn; 

nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên 

đoàn; 

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ 

trì các cuộc họp của Ban Thường vụ; 

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Liên đoàn; 

đ) Khi Chủ tịch Liên đoàn vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công 

việc của Liên đoàn được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Liên đoàn. 
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3. Phó Chủ tịch Liên đoàn do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban 

Chấp hành Liên đoàn. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Liên đoàn do Ban Chấp hành Liên 

đoàn quy định. 

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Liên đoàn chỉ đạo, điều hành công tác của Liên 

đoàn theo sự phân công của Chủ tịch Liên đoàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Liên đoàn và trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được Chủ tịch Liên đoàn 

phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Liên đoàn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn phù hợp với 

Điều lệ Liên đoàn và quy định của pháp luật. 

Điều 18. Tổng Thư ký Liên đoàn 

1. Tổng Thư ký Liên đoàn do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban 

Chấp hành Liên đoàn 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thư ký: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ Liên đoàn; 

b) Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn 

về các hoạt động được phân công phụ trách hoặc được ủy quyền; 

c) Được ủy quyền chủ tài khoản của Chủ tịch Liên đoàn; 

d) Là người điều hành hoạt động và phát ngôn chính thức của Liên đoàn, trực 

tiếp giải quyết các công tác hành chính, tài chính kế toán của Liên đoàn. 

3. Phó Tổng thư ký là người giúp việc Tổng Thư ký và được ủy quyền của Tổng 

Thư ký điều hành công việc khi Tổng thư ký vắng mặt. 

Điều 19. Văn phòng, các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Liên đoàn 

1. Ban Thường vụ Liên đoàn căn cứ vào yêu cầu và nhiệm vụ công tác để quyết định 

thành lập Văn phòng, các ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Liên đoàn. 

2. Ban Chấp hành Liên đoàn quy định cụ thể về nhiệm vụ, nhân sự, quy chế hoạt 

động của Văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức trực thuộc Liên đoàn (nếu có). 

Chương V 

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ 

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Liên đoàn 

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Liên đoàn thực hiện theo 

quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và 

các quy định pháp luật có liên quan. 
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Chương VI 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN 

Điều 21. Tài chính, tài sản của Liên đoàn 

1. Tài chính của Liên đoàn: 

a) Nguồn thu của Liên đoàn: 

- Lệ phí gia nhập Liên đoàn, hội phí hàng năm của hội viên; 

- Thu từ các hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật; 

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định 

của pháp luật; 

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có); 

- Các khoản thu hợp pháp khác. 

b) Các khoản chi của Liên đoàn: 

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn; 

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc; 

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Liên đoàn 

theo quy định của Ban Chấp hành Liên đoàn phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.  

2. Tài sản của Liên đoàn: Tài sản của Liên đoàn bao gồm trụ sở, trang thiết bị, 

phương tiện phục vụ hoạt động của Liên đoàn. Tài sản của Liên đoàn được hình 

thành từ nguồn kinh phí của Liên đoàn; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có). 

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên đoàn 

1. Tài chính, tài sản của Liên đoàn chỉ được sử dụng cho các hoạt động của 

Liên đoàn. 

2. Tài chính, tài sản của Liên đoàn khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải 

thể được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Ban Chấp hành Liên đoàn ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài 

sản của Liên đoàn đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với 

quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Liên đoàn. 

Chương VII 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 23. Khen thưởng 

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Liên đoàn, hội viên có nhiều thành tích được Liên 

đoàn khen thưởng hoặc được Liên đoàn đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

khen thưởng theo quy định của pháp luật. 
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2. Ban Chấp hành Liên đoàn quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen 

thưởng trong nội bộ Liên đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn. 

Điều 24. Kỷ luật 

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Liên đoàn, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều 

lệ, quy định, quy chế hoạt động của Liên đoàn thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng 

các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ sinh hoạt có thời hạn hoặc khai 

trừ ra khỏi Liên đoàn. 

2. Ban Chấp hành Liên đoàn quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ 

luật trong nội bộ Liên đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn. 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn 

Chỉ có Đại hội Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn phải được 2/3 (hai 

phần ba) tổng số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành. 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

1. Điều lệ Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh gồm 08 (tám) Chương, 

26 (hai mươi sáu) Điều đã được Đại hội thành lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố 

Hồ Chí Minh thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Liên đoàn, Ban Chấp hành Liên 

đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực 

hiện Điều lệ này./.  
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 LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 –––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I (2019-2024) 

––––––––––––––––––––––––––––– 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn, đồng thời cũng là 

một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất 

của Việt Nam. Trong nhiều năm liền thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 

tốt công tác xã hội hóa với việc thành lập các Liên đoàn, Hội chuyên môn hỗ trợ cho 

đào tạo chuyên môn thể thao thành tích cao và phát triển phong trào tập luyện thể 

thao rộng rãi trên toàn thành phố và các tỉnh lân cận. 

Bắn súng là môn thể thao phù hợp với thể trạng và khí chất người Việt Nam, 

tập luyện môn bắn súng sẽ giáo dục được lòng dũng cảm, kiên nhẫn, rèn luyện ý chí, 

thể chất và tính kỷ luật cao; Bên cạnh đó bắn súng cũng là môn thể thao đạt nhiều 

thành tích cao, đóng góp nhiều huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại đấu 

trường quốc tế, đặc biệt trong năm 2016 Bắn súng Việt Nam đã đào tạo vận động 

viên Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic.  

Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập nhằm tiếp tục phát 

huy truyền thống của môn Bắn súng Việt Nam và đồng thời phối hợp với Liên đoàn 

Bắn súng Việt Nam phát triển phong trào tập luyện bắn súng khu vực phía nam.  

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Liên đoàn hoạt động dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời huy 

động các nguồn lực, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, phát huy các mối quan hệ 

trong nước và quốc tế nhằm phát triển phong trào bắn súng giải trí, xây dựng các cơ 

sở tập luyện, phối hợp du lịch tạo nên sân chơi mới, góp phần nâng cao sức khỏe, 

thể trạng của người Việt Nam. Phối hợp huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho các 

lực lượng an ninh, quân sự; Bên cạnh đó đào tạo, huấn luyện đội ngũ huấn luyện 

viên, vận động viên chuyên nghiệp, đạt thành tích tại các giải đấu thể thao thành tích 

cao. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động căn cứ trên các văn bản pháp quy 

– Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về thành lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ 

về sửa, đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010. 

– Luật số 14/2017/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 20/6/2017 về quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  
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– Thông tư Liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về việc Quy định trang bị, quản lý, 

sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao.  

– Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân 

viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao.  

2. Hoạt động chuyên môn 

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục thể 

dục thể thao và Liên đoàn Bắn súng Việt Nam 

2.1. Phát triển phong trào thể thao 

Tổ chức các nội dung: súng sơn, airsoft, súng bắn đánh dấu bằng laser, bắn 

súng ứng dụng, Fitasc… 

– Phối hợp với các quận, huyện trong toàn thành phố và các tỉnh lân cận hình 

thành các câu lạc bộ bắn súng theo định hướng xã hội hóa. 

– Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên, huấn 

luyện viên; Bên cạnh đó trau dồi kiến thức, thông tin về chủ trương, đường lối chính 

sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao trong đó có môn bắn súng, 

nhằm tác động tích cực đến đời sống văn hóa, xã hội và sự hiểu biết về các loại hình 

bắn súng đối với quần chúng nhân dân. 

– Kết hợp với các ban ngành có liên quan, tìm kiếm huy động nhà tài trợ duy 

trì tổ chức nâng cao chất lượng các hội thao và các giải phong trào. 

– Giáo dục kỹ năng thực hành các loại súng thể thao giải trí phổ biến trong khu 

vực và trên thế giới rèn luyện cho người chơi tính kỷ luật, ý chí và lòng dũng cảm, 

chung tay giúp xã hội giảm bớt các tệ nạn hiện hữu. 

– Tổ chức rộng rãi các giải đấu cho đa dạng đối tượng từ học sinh, sinh viên, 

cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố. 

2.2. Phát triển thể thao thành tích cao 

Tổ chức các nội dung: trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bắn súng thế giới 

(ISSF – International Shooting Sport Federation) và hệ thống thi đấu của Liên đoàn 

môn thể thao hiện đại (Modern Pentathlon). 

– Tiếp tục xây dựng và đào tạo nên lực lượng huấn luyện viên, vận động viên 

đạt thành tích cao tại các giải quốc gia và quốc tế: 

+ Chuẩn bị lực lượng và phấn đấu trong nhóm 3 hạng đầu khi tham dự các giải 

Vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc. 

+ Đạt nhiều huy chương tại các giải Vô địch đông nam Á, đặc biệt là  

SEA Games 32 năm 2021 tổ chức tại Việt Nam, Vô địch châu Á, Đại hội thể thao 

châu Á 2022 tại Trung quốc, Olympic 2024 tại Pháp. 

– Mời chuyên gia có trình độ cao huấn luyện các đội tuyển, giảng dạy các lớp 

đào tạo huấn luyện viên; tập trung đầu tư cho các vận động viên tài năng các nội 

dung thế mạnh theo hình thức trung ương và địa phương cùng phối hợp. 

– Tập huấn, thi đấu và tổ chức các giải đấu quốc gia và quốc tế. 
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– Đào tạo đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên có trình độ 

cao, có đẳng cấp quốc tế thông qua việc cử tham dự các khóa tập huấn, đào tạo quốc 

gia và quốc tế.  

– Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ cho các huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên. 

– Đào tạo lực lượng trọng tài thành phố, quốc gia, quốc tế. 

3. Hợp tác quốc tế 

– Tham dự hội nghị của các Liên đoàn Bắn súng các cấp. 

– Đào tạo đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên có trình độ 

cao, có đẳng cấp quốc tế thông qua việc cử tham dự các khóa đào tạo quốc tế.  

– Tăng cường quan hệ hợp tác với các Liên đoàn các môn thể thao, các Liên 

đoàn trong khu vực và trên thế giới; mở rộng mối quan hệ song phương và đa phương 

với các tổ chức, cá nhân về tập huấn, thi đấu, giao lưu học tập kinh nghiệm nhằm 

nâng cao trình độ huấn luyện viên, vận động viên, phục vụ cho sự phát triển phong 

trào và nâng cao thành tích. 

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

1. Tăng cường phát huy tính chủ động trong công tác xã hội hóa, tổ chức một 

số giải đấu hệ thống Thành phố, giải mở rộng tiến tới tự trang trải kinh phí hoạt động 

nhằm xây dựng Liên đoàn vững mạnh, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển 

của thể thao Việt Nam. 

2. Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, nỗ lực tìm kiếm và kêu gọi các nhà tài 

trợ góp phần phát triển kế hoạch hoạt động của Liên đoàn. 

3. Hoàn thiện và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn, chuẩn hóa đội 

ngũ kế toán, tài chính của Liên đoàn. 

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu được nhà nước cho phép; vận động 

nguồn kinh phí tài trợ, hướng tới tự chủ tài chính trong các hoạt động của Liên đoàn. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện chiến lược phát triển Liên đoàn trong nhiệm kỳ I (2019 – 2024) 

2. Xây dựng các phòng tập, câu lạc bộ bắn súng đạt chuẩn tại các quận huyện 

trên toàn thành phố. 

3. Phối hợp với một số khu du lịch trong thành phố tổ chức các mô hình bắn 

súng giải trí. 

4. Tổ chức các đợt tập huấn giao hữu và các giải đấu mở rộng. 

5. Quy hoạch đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài theo kế hoạch  

dài hạn và chú ý công tác đào tạo trẻ. 

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn đã đề ra. 

7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho Liên đoàn, 

phục vụ cho công tác phát triển môn Bắn súng. 

8. Nâng cao vai trò và tích cực trong việc tham mưu các chính sách, dự án của 

của Ngành Thể dục thể thao trong việc phát triển công tác xã hội hóa. 
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QUY CHẾ VỀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

 LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ I (2019 – 2024) 

Điều 1. Những nguyên tắc cơ bản 

1 Ban bầu cử do Ban Vận động thành lập Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ 

Chí Minh nhiệm kỳ I giới thiệu gồm 03 người. Danh sách Ban bầu cử sẽ được biểu 

quyết thông qua tại Đại hội chính thức. 

2. Ban bầu cử tổ chức, giám sát quá trình bầu cử và giải quyết các vấn đề liên 

quan tới việc bầu cử tại Đại hội. 

3. Thành viên Ban bầu cử không được là thành viên Ban Vận động thành lập 

Liên đoàn bắn súng hoặc ứng viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bắn súng nhiệm kỳ I. 

Điều 2. Quyền bỏ phiếu của Đại biểu 

Chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền biểu quyết và bầu cử. Mỗi đại biểu 

chỉ đại diện cho một tổ chức hoặc thành viên, không bầu thay cho người vắng mặt. 

Điều 3. Hình thức bầu 

Đại hội sẽ quyết định hình thức bầu bằng phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay. 

Điều 4. Danh sách ứng cử viên 

– Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành và Ban kiểm tra Liên đoàn Bắn súng Thành 

phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I sẽ do Đại hội xác định bằng biểu quyết. 

– Danh sách các ứng viên Ban kiểm tra được Chủ tịch đoàn giới thiệu tại Đại 

hội trên cơ sở đề cử của Ban Vận động thành lập Liên đoàn 

– Danh sách các ứng viên Ban Chấp hành do Ban bầu cử tổng hợp trên cơ sở 

đề cử của Ban Vận động thành lập Liên đoàn và của các thành viên ứng cử bằng văn 

bản (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội). 

– Chỉ có Đại biểu chính thức mới được quyền ứng cử. Ứng viên phải được đơn 

vị chủ quản cho phép tham gia ứng cử bằng văn bản trước khi tiến hành Đại hội. 

– Các ứng viên muốn rút tên ra khỏi danh sách đề cử và ứng cử phải có đơn gửi 

Ban Vận động (trước Đại hội) và Chủ tịch đoàn (trong Đại hội); Chủ tịch đoàn có 

thẩm quyền quyết định cuối cùng. 

Điều 6. Phiếu bầu 

1. Phiếu bầu cử được thực hiện dưới sự giám sát của Ban bầu cử, các phiếu bầu 

phải in rõ ràng và hợp lệ. 

2. Bầu cho ứng viên nào thì giữ nguyên tên ứng viên đó trên phiếu bầu. Không 

bầu cho ứng viên nào thì gạch ngang tên ứng viên đó trên phiếu bầu.  

3. Trường hợp muốn đổi phiếu bầu phải được trưởng ban bầu cử cho phép, Ban 

bầu cử hủy phiếu bầu cũ và phát phiếu bầu mới. 

4. Phiếu bầu không hợp lệ: 

– Phiếu không do Ban bầu cử phát ra; 

– Phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; 

– Phiếu gạch bỏ tất cả ứng viên trong danh sách bầu cử; 
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– Phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; 

– Phiếu bị sửa chữa hoặc tẩy xóa; 

– Phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; 

– Phiếu ký tên hoặc viết thêm ngoài quy định. 

Điều 7. Thùng phiếu 

1. Thùng phiếu được đặt tại vị trí dễ quan sát trong hội trường để Đại hội và 

Ban bầu cử trực tiếp giám sát công khai. 

2. Ban bầu cử sẽ cử người giám sát thùng phiếu trong suốt quá trình bầu cử. 

Điều 8. Thủ tục bỏ phiếu 

1. Ban Bầu cử giải thích chi tiết quy định bầu cử. 

2. Ban bầu cử phát phiếu bầu cho từng đại biểu chính thức. 

3. Đại biểu chính thức hoàn tất lá phiếu của mình. 

4. Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu và công bố số phiếu bầu hợp lệ, không hợp 

lệ tại Đại hội. Tổng số phiếu bầu thu về bằng hoặc ít hơn số phiếu phát ra là hợp lệ, 

nếu vượt quá số lượng số phiếu phát ra thì ngày lập tức Ban bầu cử phải tổ chức bỏ 

phiếu lại theo đúng trình tự như trên. 

Điều 9. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử 

1. Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu ở phòng riêng. 

2. Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu sau khi đã hoàn tất mọi thủ 

tục và ký vào biên bản. 

Điều 10. Trúng cử và bầu lại 

– Danh sách trúng cử gồm những người đạt số phiếu bầu quá bán (trên 50% số 

phiếu bầu phát ra) và chọn theo phương thức từ người có số phiếu cao nhất đến khi 

đủ số lượng Đại biểu của Ban Chấp hành. 

– Trường hợp: chưa đủ số lượng Ban Chấp hành, mà thứ tự tiếp theo có 2 hay 

nhiều người có cùng số phiếu bầu thì việc có bầu lại giữa các người đó với nhau hay 

không phải do Đại hội quyết định. 

– Trường hợp số người có số phiếu bầu quá bán (trên 50% số phiếu bầu) chưa 

đủ số lượng Ban Chấp hành thì Đại hội sẽ quyết định theo các phương án: 

+ Hoặc giữ nguyên số Ủy viên đạt số phiếu quá bán. 

+ Hoặc bầu lần thứ 2 trong danh sách những người được đề cử, ứng cử còn lại 

để lấy đủ số Ủy viên Ban Chấp hành, Trường hợp này những người có số phiếu cao 

hơn sẽ trúng cử. 

Điều 11. Các trường hợp ngoài quy định của Quy chế 

Đại hội có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về các vấn đề không được quy 

định trong Quy chế này phù hợp với quy định của pháp luật./. 
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DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN KIỂM TRA 
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ I (2019 – 2024) 

(xếp theo vần tên) 

1. Ban Chấp hành 

TT HỌ VÀ TÊN 
NĂM  

SINH 
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 Ông Nguyễn Hữu Chinh 1975 
Tổng Giám đốc công ty cổ phần du lịch Sài gòn 

Madagui 

2 Ông Huỳnh Ngô Đồng 1982 
Phó Giám đốc Công ty TNHH TM-TT-DV-DL Nam 

Phương 

3 Ông Lương Hoàng Hà 1970 Doanh nghiệp thực phẩm 

4 Ông Nguyễn Ngọc Hải 1969 Giám đốc Công ty Lâm Sơn Động 

5 Ông Nguyễn Văn Hoàng 1981 
Phụ trách Bộ môn Bắn súng Trường Đại học TDTT 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 Ông Võ Minh Hoàng 1962 Giám đốc Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh 

7 Ông Nguyễn Việt Hùng 1971 Chỉ huy trưởng BCH quân sự quận Bình Thạnh 

8 Ông Tăng Bá Lễ 1959 Giám đốc Trung tâm TDTT Hoa Lư 

9 Bà Huỳnh Phương Loan 1983 
Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Hoa Lư;  

Trưởng bộ môn Bắn súng Sở Văn hóa và Thể thao 

10 Ông Phạm Linh Phương 1988 Giám đốc Công ty TNHH MTV The BCR 

11 Ông Nguyễn Hoàng Nam 1970 Giám đốc Công ty in Hoàng Nam 

12 Ông Nguyễn Ngọc Quyến 1965 
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao 

quận Tân Phú 

13 Ông Nguyễn Hải Sơn 1980 Giám đốc sáng kiến chiến lược NH Techcombank 

14 Ông Hồ Thái Tâm 1992 HLV đội tuyển Bắn súng Thành phố 

15 Ông Trần Văn Tâm 1958 Nguyên Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM 

16 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang 1983 Trưởng Ban Huấn luyện bộ môn bắn súng TPHCM 

17 Ông Nguyễn Thanh Tuấn 1975 Hiệu Trưởng trường THCS An Phú, huyện Củ Chi 

18 Ông Phan Châu Tuấn 1979 Giám đốc nhà hàng Kim Mã 

19 Ông Lê Hải Vũ 1955 
Nguyên Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn pháo binh 75. 

Chủ nhiệm CLB bắn súng thể thao Sài gòn. 

2. Ban Kiểm tra 

TT HỌ VÀ TÊN 
NĂM  

SINH 
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 Bà Dương Hồng Quỳnh Chi 1981 
Phụ trách phòng Nghiệp vụ Nhà thi đấu Thể dục Thể 

thao Phú Thọ 

2 Ông Võ Minh Thanh 1988 
Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục Thể thao,  

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM 

3 Bà Đinh Thị Xuê 1985 
Giảng viên trường ĐHTDTT TPHCM,  

HLV đội tuyển Bắn súng TPHCM 
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