
“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân. Sẵn sàng 
chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Hồ CHí MinH

Quyết thắng
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Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ vô cùng ác liệt, gian khổ, các đồng chí 
cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, 
góp phần bảo vệ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. 

ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, nhà 
nước và nhân dân ta lại tin tưởng và mong muốn rằng các doanh nhân cựu 
chiến binh, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất định sẽ là những 
doanh nhân kiểu mẫu, đạt được những thành công mới trên mặt trận kinh tế.

TRƯƠnG TẤn SAnG
Chủ tịch 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
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bộ nội vỤ
-----------

Số: 446/QĐ-BNV

cộnG hÒa XÃ hội chỦ nGhĨa việt nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

-------***-------
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

QuYết ĐỊnh
Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam

---------------------------
bộ tRƯỞnG bộ nội vỤ

nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Dân vận Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an (C64);
- Lưu: VT, TCPCP, N.

KT. BỘ TRƯỞnG
THỨ TRƯỞnG

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

Căn cứ nghị định số 61/2012/nĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 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 và nghị định số 33/2012/nĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/nĐ-CP; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh 
Việt nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QuYết ĐỊnh
Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam.

Điều 2. Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ nội vụ phê duyệt, tuân 
thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, 
ngành khác có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài 
khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban Ban Vận động thành lập Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân 
Cựu chiến binh 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.

           nguyễn Tiến Dĩnh
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chương i
QuY ĐỊnh chunG

 Điều 1. tên hiệp hội
1. Tên gọi tiếng Việt: Hiệp hội Doanh 

nhân Cựu chiến binh Việt nam.

2. Tên giao dịch quốc tế: Business 
Association Vietnam Veterans.

3. Tên viết tắt tiếng Anh: BAV.

4. Hiệp hội có biểu tượng riêng, được 
đăng ký bản quyền theo quy định của pháp 
luật.   

 Điều 2. tôn chỉ, mục đích
 1. Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh 

Việt nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các 
doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam đã và 
đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh trên lãnh thổ Việt nam. 

  2. Mục đích hoạt động của Hiệp hội 
là tập hợp các doanh nhân Cựu chiến binh 
Việt nam nhằm đoàn kết, gắn bó tình đồng 
chí, đồng nghiệp; hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau 
trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao 
hiệu quả sản xuất - kinh doanh và bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong 
các hoạt động sản xuất - kinh doanh; giữ vai 
trò là cầu nối giữa các doanh nhân Cựu chiến 
binh Việt nam với nhà nước để đóng góp 

ý kiến với các cơ quan hữu quan trong việc 
hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan 
đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy 
định của pháp luật; góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 
1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con 

dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy 
định pháp luật Việt nam và Điều lệ Hiệp hội 
được Bộ trưởng Bộ nội vụ phê duyệt. 

2.  Trụ sở của Hiệp hội đặt tại Thành phố 
Hồ Chí Minh.

    Điều 4. phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi 

thuộc toàn quốc. Hiệp hội hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các 
doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam.

2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có 
liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp 
hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc 

tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh 
bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tự trang 
trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên; 
tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt nam và Điều lệ Hiệp hội.

2. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thiểu số phục tùng đa số.

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 

phê duyệt kèm theo Quyết định số 1898/QĐ - bnv ngày 4 tháng 12 năm 2013 
của bộ trưởng bộ nội vụ

BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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chương ii
 QuYỀn hẠn, nhiệm vỤ

Điều 6.  Quyền hạn 
1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp 

hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công nhận.

2. Tuyên truyền mục đích hoạt động của 
Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện cho hội viên trong mối quan 
hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục 
đích của Hiệp hội và quy định của pháp luật.

5. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các 
hội viên vì lợi ích chung của hội viên, hòa giải 
tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho 
hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội 
viên theo quy định của pháp luật.

7. 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 thuộc lĩnh vực hoạt 
động của Hiệp hội theo quy định của pháp 
luật.

8. Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội 
theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan đến nội dung 
hoạt động của Hiệp hội 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 Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội 
hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy 
định của pháp luật.

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

11. Được gây quỹ Hiệp hội dựa 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.

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

13. Được gia nhập các tổ chức quốc tế 
tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận 
quốc tế theo quy định của pháp luật và báo 
cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 
vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định 
cho phép thành lập Hiệp hội về việc gia nhập 
tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện 
thỏa thuận quốc tế.

Điều 7. nhiệm vụ 
1. Xây dựng, tổ chức, tập hợp hội viên 

nhằm mục đích hỗ trợ lẫn nhau về vốn, tiêu 
thụ sản phẩm, nghiên cứu khoa học để phát 
triển sản xuất, cung cấp thông tin thị trường… 
theo đúng pháp luật của nhà nước và Điều lệ 
Hiệp hội được Bộ nội vụ công nhận.

 2. Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức trong 
hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt nam, hợp 
tác tốt với các tổ chức xã hội, nghề nghiệp 
khác để hoạt động của Hiệp hội đạt hiệu quả.

3. Đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của các hội viên trong tranh chấp 
thương mại, hòa giải các mâu thuẫn, tranh 
chấp và hạn chế cạnh tranh không lành mạnh 
giữa các hội viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Hiệp hội. Tích cực tham gia 
các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo điều kiện 
để sản xuất - kinh doanh của các thành viên 
ngày càng phát triển.

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có 
liên quan để hỗ trợ các hội viên nâng cao 
trình độ chuyên môn, kiến thức quản trị kinh 
doanh, và chuyển giao công nghệ, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, sản xuất sản 
phẩm mới, hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ hội 
viên trong việc đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, tài trợ của 
các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với 
quy định của Pháp luật để phục vụ cho mục 
đích hoạt động của Hiệp hội.
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6. Tổ chức hội thảo, giao lưu, trao đổi 
kinh nghiệm, củng cố khả năng chuyên môn, 
đồng thời giải quyết những yêu cầu từ thực 
tiễn sản xuất kinh doanh của hội viên theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

7. Chấp hành các quy định của pháp 
luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của 
Hiệp hội và Điều lệ Hiệp hội đã được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt. Không lợi dụng 
hoạt động của Hiệp hội 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.

8.  Khi tổ chức Đại hội; thay đổi Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; thay đổi trụ sở; sửa 
đổi, bổ sung Điều lệ; lập các pháp nhân thuộc 
Hiệp hội phải theo đúng quy định của pháp 
luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định.

9. Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo tình 
hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
Điều 14 của nghị định số 45/2010/nĐ-CP và 
cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 
mà Hiệp hội hoạt động, chậm nhất vào ngày 
01 tháng 12 hàng năm.

10. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, 
thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

11. Lập và lưu giữ tại trụ sở Hiệp hội danh 
sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và 
các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, sổ sách, chứng 
từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội và văn 
phòng đại diện, biên bản các cuộc họp Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội.

12. Kinh phí thu được theo quy định tại 
Khoản 11 và Khoản 12 Điều 23 của nghị định 
số 45/2010/nĐ-CP, phải dành cho hoạt động 
của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp 
hội, không được chia cho hội viên.

13. Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội 
chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 
Hàng năm, Hội báo cáo quyết toán tài chính 
theo quy định của nhà nước gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định tại Điều 14 của nghị định số 

45/2010/nĐ-CP về việc tiếp nhận, sử dụng 
nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

14. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo 
đức trong hoạt động của Hiệp hội.

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

ch ương iii
hội viÊn

Điều 8. hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hiệp hội gồm: Hội viên 

chính thức và hội viên danh dự.
2. Tiêu chuẩn hội viên: 
a) Hội viên chính thức của Hiệp hội: 
- Hội viên cá nhân: Doanh nhân Cựu 

chiến binh Việt nam đã và đang hoạt động, 
sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt nam 
tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia 
nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên 
chính thức của Hiệp hội.

- Hội viên tổ chức: Hội Doanh nhân Cựu 
chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được thành lập theo quy định 
của pháp luật tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự 
nguyện xin ra nhập Hiệp hội thì được xem xét 
kết nạp làm hội viên tổ chức của Hiệp hội.

b) Hội viên danh dự của Hiệp hội: Công 
dân Việt nam có uy tín cao trong xã hội và 
quan tâm đến doanh nhân Cựu chiến binh 
Việt nam, không có điều kiện hoặc không có 
đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức 
của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự 
nguyện tham gia Hiệp hội được Hiệp hội suy 
tôn làm hội viên danh dự. 

Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được cung cấp thông tin, trao đổi về 

tình hình hoạt động mọi mặt của Hiệp hội, 
được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp 
luật, về doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm 
trong sản xuất - kinh doanh.

2. Được thảo luận, phê bình, chất vấn, 
kiến nghị và biểu quyết các công việc của 
Hiệp hội; được tham dự Đại hội, ứng cử, đề 
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cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh 
đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định 
của Hiệp hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục 
đích của Hiệp hội và quy định của pháp luật.

4. Được Hiệp hội hỗ trợ giúp đỡ làm kinh 
tế, giới thiệu việc làm, tham gia các dự án của 
Hiệp hội và được nhận thù lao theo quy định 
của Hiệp hội và quy định của pháp luật.

5. Được hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động 
kinh tế đối ngoại, thăm quan, khảo sát trong 
và ngoài nước, tham gia các hội chợ, triển 
lãm, quảng cáo theo quy định của Hiệp hội 
và quy định của pháp luật.

6. Được yêu cầu Hiệp hội can thiệp với 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chế 
độ chính sách phù hợp với lợi ích chính đáng 
của hội viên, đảm bảo đúng pháp luật.

7. Được khen thưởng khi có thành tích 
xuất sắc trong các hoạt động của Hiệp hội 
và trong sản xuất kinh doanh - dịch vụ, xúc 
tiến thương mại có nhiều đóng góp cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển Hiệp hội.

8. Có quyền xin ra khỏi Hiệp hội.

9. Được cấp thẻ hội viên.

 10. hội viên danh dự được hưởng quyền 
và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ 
quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và 
quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, 
Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 10. nghĩa vụ của hội viên.
1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, 

nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 
nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp 
hội. 

2. Chấp hành Điều lệ của Hiệp hội và 
nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành 
Hiệp hội. Tích cực tham gia các hoạt động 
của Hiệp hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ được 
giao, góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng 
phát triển.

3. Đóng quỹ gia nhập Hiệp hội và hội phí 
theo quy định của Hiệp hội.

4. Tham gia tích cực các hoạt động và 
sinh hoạt của Hiệp hội.

5. Cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu cần 
thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

6. Tích cực lao động sản xuất, nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
vào sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết; 
đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong học 
tập, lao động và làm kinh tế để thực hiện mục 
đích của Hiệp hội.

7. Không được lợi dụng danh nghĩa của 
Hiệp hội để tiến hành các hoạt động trái với 
mục đích, nhiệm vụ của Hiệp hội. Không 
được tổ chức các hoạt động cạnh tranh thiếu 
lành mạnh, gây tổn thất cho hội viên và uy tín 
của Hiệp hội.

8. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không 
được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ 
giao dịch, trừ khi được Chủ tịch Hiệp hội hoặc 
Ban Chấp hành Hiệp hội phân công bằng văn 
bản.

9. Tích cực tuyên truyền, vận động phát 
triển hội viên.

Điều 11. thủ tục, thẩm quyền kết nạp 
hội viên; thủ tục ra khỏi hiệp hội

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên

a) Tổ chức, cá nhân là công dân Việt nam 
được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Điều lệ này 
muốn gia nhập Hiệp hội cần nộp hồ sơ gia 
nhập Hiệp hội tại Văn phòng Hiệp hội, gồm:

- Đơn xin tham gia Hiệp hội theo mẫu do 
Hiệp hội quy định;

- Tờ khai thông tin trích ngang theo mẫu 
do Hiệp hội quy định;

-  Bản sao quyết định thành lập, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ 
chức, doanh nghiệp).

b) Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét chấp 
nhận đơn gia nhập và tổ chức kết nạp hội viên 
mới. Các tổ chức và cá nhân trở thành hội viên, 
sau khi đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội được 
nhận thẻ hội viên của Hiệp hội. Trong thời gian 
15 (mười lăm) ngày sau khi kết nạp, Văn phòng 
Hiệp hội thông báo danh sách hội viên mới 
cho tất cả các hội viên trong Hiệp hội.
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2. Thủ tục hội viên ra khỏi Hiệp hội

a) Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội 
làm đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội. Quyền 
và nghĩa vụ hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban 
Thường vụ Hiệp hội thông báo chấp thuận.

b) Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, 
quyết định khai trừ hội viên ra khỏi Hiệp hội 
trong các trường hợp sau:

- Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức 
nghề nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ 
và các quy định của Hiệp hội, làm tổn hại đến 
quyền lợi, uy tín và đoàn kết của Hiệp hội; 

- Đối với hội viên cá nhân: Mất năng lực 
hành vi dân sự, mất quyền công dân, mất tích 
hoặc chết;

- Đối với hội viên tổ chức: Mất tư cách 
pháp nhân;

- Không tham gia hoạt động Hiệp hội 
theo nghĩa vụ của hội viên đã quy định tại 
Điều 10 của Điều lệ này;

- Không đóng hội phí trong vòng một 
năm kể từ khi Hiệp hội thông báo lần hai.

c) Chủ tịch Hiệp hội có trách nhiệm ra 
quyết định chấm dứt tư cách hội viên. Sau khi 
có quyết định chấm dứt tư cách hội viên, Ban 
Thường vụ (hoặc Văn phòng) có trách nhiệm 
thông báo công khai theo quy định trong 
Quy chế hoạt động của Hiệp hội. nhiệm vụ 
và quyền hạn của hội viên chấm dứt kể từ khi 
có quyết định chấm dứt tư cách hội viên.

chương iv
tỔ chỨc, hoẠt ĐộnG

Điều 12. cơ cấu tổ chức của hiệp hội.
1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ban Kiểm tra.

5. Ban Thư ký.

6. Văn phòng và các phòng (ban) 
chuyên môn.

7. Chi hội và các tổ chức thuộc Hiệp hội.
Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp 

hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất 
thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 
(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 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, đề ra nhiệm vụ, phương hướng, 
biện pháp thực hiện công tác trong nhiệm kỳ 
mới nhằm triển khai các hoạt động của Hiệp 
hội;

b) Thảo luận, biểu quyết thông qua Điều 
lệ, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, sáp 
nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Hiệp hội 
(nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo 
kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp 
hội;

d) Thảo luận và thông qua Báo cáo tài 
chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ cũ và 
thông qua dự toán, định hướng hoạt động tài 
chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới. Quyết 
định lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng 
năm của hội viên;

đ) Quyết định số lượng và bầu Ban Chấp 
hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội;

e) Thảo luận và quyết định những vấn 
đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm 
quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp 
hội;

g) 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 



9Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển

Đại hội Đại biểu hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt nam 
lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

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 biểu quyết tán thành. 

Điều 14. ban chấp hành hiệp hội
1. Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội 

bầu trong số các hội viên của Hiệp hội. 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 Hiệp hội, lãnh đạo hoạt 
động của Hiệp hội 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 Hiệp hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của 
Hiệp hội. Ban hành Quy chế hoạt động của 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thư ký; 
Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của 
Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu 
của Hiệp hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; 
các quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp 
với quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định 
của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, Tổng thư 
ký, Phó Tổng thư ký; bầu bổ sung ủy viên Ban 
Chấp hành. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ 
sung không được quá 20% (hai mươi phần 
trăm) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành 
đã được Đại hội quyết định;

e) Giám sát hoạt động của Ban Thường 
vụ, Ban Thư ký và các tổ chức thuộc Hiệp hội;

g) Báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột 
xuất về hoạt động của Hiệp hội với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền;

h) Xét khen thưởng, kỷ luật hội viên.

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 Hiệp hội;

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 yêu cầu; 

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là 
hợp lệ khi có ít nhất trên 1/2 (một phần hai) 
tổng số 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. 

Điều 15. ban thường vụ hiệp hội
1. Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp 

hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp 
hành; Ban Thường vụ Hiệp hội gồm: Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch và các ủy viên. 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 Hiệp hội; tổ 
chức thực hiện nghị quyết, quyết định của 
Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp 
hội 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 Hiệp hội 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 Hiệp hội;

d) Quyết định kết nạp, khai trừ hội viên 
ra khỏi hiệp hội;

đ) Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, đề 
nghị Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định 
bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, nhưng 
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không quá 20% (hai mươi phần trăm) số ủy 
viên Ban Chấp hành hiện có; 

e) Ban Thường vụ Hiệp hội có trách 
nhiệm thực hiện các mối quan hệ của Hiệp 
hội trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, đối với 
các tổ chức quốc tế mà Hiệp hội tham gia trên 
các lĩnh vực có liên quan theo quy định của 
pháp luật;

g) Đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, 
khen thưởng hội viên, các tổ chức, đơn vị trực 
thuộc Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động của Hiệp hội. 

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 Hiệp hội;

b) Ban Thường vụ họp thường kỳ 03 (ba) 
tháng một lần, có thể họp bất thường khi có 
yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 1/2 
(một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ; 

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là 
hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số 
ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban 
Thường vụ có thể biểu quyết 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 1/2 
(một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường 
vụ dự họp biểu quyết tán thành. 

Điều 16. ban Kiểm tra hiệp hội
1. Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban và một số ủy viên 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 Hiệp hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, 
quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ, các quy chế của Hiệp hội trong hoạt động 

của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, 
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 Hiệp hội;

c) Ban Kiểm tra Hiệp hội báo cáo đầy đủ, 
trung thực và khách quan với Ban Chấp hành 
Hiệp hội về những nội dung Ban Kiểm tra đã 
kiểm tra;

d) Ban Kiểm tra báo cáo trước Ban Chấp 
hành, trước Đại hội  về hoạt động của Ban 
Kiểm tra và tình hình tài chính của Hiệp hội 
trong nhiệm kỳ qua. Khi thấy cần thiết Ban 
Kiểm tra có thể thông báo tình hình và yêu 
cầu Ban Chấp hành giải quyết các vấn đề Ban 
Kiểm tra đã phát hiện theo nhiệm vụ được 
giao;

đ) Ban Kiểm tra Hiệp hội có quyền kiến 
nghị với Ban Thường vụ Hiệp hội triệu tập 
họp bất thường để xử lý những nội dung 
phát sinh khi thấy cần thiết.

3. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế 
do Ban Kiểm tra ban hành, tuân thủ quy định 
của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4. Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm tra có thể 
được bầu bổ sung hoặc thay thế uỷ viên Ban 
Kiểm tra nhưng không quá 1/3 (một phần ba) 
tổng số uỷ viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết 
định.

Điều 17. ban thư ký và văn phòng 
hiệp hội

1. Ban Thư ký Hiệp hội gồm có: Tổng thư 
ký, Phó Tổng thư ký và các ủy viên, số lượng uỷ 
viên Ban thư ký do Tổng thư ký đề nghị trình 
Ban Chấp hành quyết định. Uỷ viên Ban thư 
ký là những hội viên có sức khoẻ, tâm huyết 
và có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt 
động của Hiệp hội. Ban Thư ký họp định kỳ 01 
(một) tháng một lần, để kiểm điểm đánh giá 
hoạt động của Hiệp hội và báo cáo Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Hiệp hội. Ban Thư ký có 
nhiệm vụ:

a) Giúp việc cho Ban Chấp hành và Ban 
Thường vụ Hiệp hội, thay mặt Ban Chấp hành 
triển khai các chương trình hoạt động do Ban 
Chấp hành đề ra, điều hành các công việc 
thường ngày của Hiệp hội. Tham mưu, đề 
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xuất với Ban Chấp hành về chương trình và 
phương hướng hoạt động của Hiệp hội;

b) Điều hành các công việc cụ thể của 
Hiệp hội và các chi hội, đơn vị trực thuộc Hiệp 
hội (nếu có);

c) Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của 
Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội;

d) Tổ chức các mối quan hệ, phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội, địa 
phương và các cá nhân có liên quan đến hoạt 
động của Hiệp hội để thực hiện các nhiệm vụ 
của Hiệp hội.

2. Văn phòng Hiệp hội là cơ quan chuyên 
trách trực thuộc Ban Chấp hành và do Ban 
Chấp hành Hiệp hội quyết định thành lập. 
Văn phòng Hiệp hội có nhiệm vụ thực hiện 
các công việc hành chính; quản lý tài sản, 
tài chính của Hiệp hội; tổ chức và hoạt động 
theo quy chế được Ban Chấp hành phê duyệt. 
Văn phòng Hiệp hội có trách nhiệm lập và lưu 
giữ hồ sơ, tài liệu về tổ chức, hoạt động và tài 
chính của Hiệp hội. Hiệp hội có thể được đặt 
Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố 
theo quy định của pháp luật để thuận lợi cho 
việc triển khai công tác của Hiệp hội. Chức 
năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của văn 
phòng đại diện do Ban Thường vụ Hiệp hội 
ban hành theo quy định của pháp luật.Văn 
phòng Hiệp hội do Tổng thư ký Hiệp hội trực 
tiếp quản lý, điều hành.

Điều 18. chi hội, phòng (ban) chuyên 
môn và các đơn vị trực thuộc hiệp hội

1. Chi hội là tổ chức cơ sở của Hiệp hội 
Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam do Ban 
Thường vụ Hiệp hội quyết định thành lập. Chi 
hội được thành lập trên cơ sở có từ 20 hội viên 
chính thức trở lên (trong đó có ít nhất 03 hội 
viên tổ chức). Mỗi chi hội được bầu Ban Chấp 
hành Chi hội (Chi hội trưởng, Chi hội phó và 
một số uỷ viên). Số lượng uỷ viên Ban Chấp 
hành Chi hội từ 03 (ba) đến 05 (năm) người. 
Chi hội có trách nhiệm:

a) Quản lý hội viên, tổ chức thực hiện các 
nghị quyết, chương trình công tác của Hiệp 
hội;

b) Tập hợp, phản ánh các nguyện vọng, 

kiến nghị của hội viên với lãnh đạo Hiệp hội;
c) Thực hiện quy chế về tổ chức và hoạt 

động của chi hội do Ban Thường vụ Hiệp hội 
quy định.

2. Các phòng (ban) chuyên môn và 
đơn vị trực thuộc Hiệp hội có nhiệm vụ đề 
xuất tham mưu cho Ban Chấp hành và Ban 
Thường vụ Hiệp hội về hoạt động thuộc lĩnh 
vực đơn vị mình phụ trách, có giải pháp hoạt 
động linh hoạt, năng động theo quy chế do 
Ban thường vụ Hiệp hội quy định. Các ban 
chuyên môn và đơn vị trực thuộc Hiệp hội 
do Ban Thường vụ quyết định thành lập theo 
quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của 
pháp luật. 

Điều 19. chủ tịch, phó chủ tịch hiệp 
hội

1. Chủ tịch Hiệp hội là đại diện pháp 
nhân của Hiệp hội trước pháp luật, chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động 
của Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp họi do Ban Chấp 
hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành 
Hiệp hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hiệp hội do Ban 
Chấp hành Hiệp hội quy định.

2. nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch 
Hiệp hội: 

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

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ 
quan có thẩm quyền cho phép thành lập 
Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh 
vực hoạt động chính của Hiệp hội, trước Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội về mọi 
hoạt động của Hiệp hội. Chỉ đạo, điều hành 
mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định 
Điều lệ Hiệp hội; nghị quyết Đại hội; nghị 
quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Hiệp hội; 

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 Hiệp hội; 

 đ) Trực tiếp điều hành Ban Thường vụ 
Hiệp hội;
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e) Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức - 
nhân sự của Hiệp hội;

g) Là chủ tài khoản và là người quản lý 
tài chính, tài sản của Hiệp hội;

h) Khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt, việc 
chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của 
Hiệp hội được ủy quyền bằng văn bản cho 
một Phó Chủ tịch Hiệp hội.

 3. Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp 
hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành 
Hiệp hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hiệp hội do 
Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hiệp hội chỉ 
đạo, điều hành công tác của Hiệp hội theo sự 
phân công của Chủ tịch Hiệp hội; chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp 
luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hiệp 
hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch 
Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 
Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Hiệp hội phù hợp với Điều lệ Hiệp 
hội và quy định của pháp luật.

Điều 20. tổng thư ký, phó tổng thư ký
1. Tổng thư ký

a) Là người giúp Chủ tịch Hiệp hội tổ 
chức thực hiện, điều hành công việc hàng 
ngày theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch 
công tác và theo Quy chế của Hiệp hội.

b) Tổng thư ký là người điều hành trực 
tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội 
và có nhiệm vụ:

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn 
phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của 
Hiệp hội trình Ban Chấp hành thông qua;

- Định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Hiệp 
hội về các hoạt động của Hiệp hội;

- Lập báo cáo theo tháng, quý và năm; 
báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp 
hội;

- Quản lý tài liệu của Hiệp hội;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành 
Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của 
Văn phòng Hiệp hội.

2. Phó Tổng thư ký: Là người giúp Tổng 

thư ký điều hành công việc Văn phòng Hiệp 
hội và làm nhiệm vụ của Tổng thư ký khi Tổng 
thư ký vắng mặt.

chương v
chia, tÁch; SÁp nhẬp;                                                                                        

hỢp nhẤt; ĐỔi tÊn vÀ GiẢi thỂ

Điều 21. chia, tách; sáp nhập; hợp 
nhất và đổi tên và giải thể hiệp hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi 
tên và giải thể Hiệp hội 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.

chương vi
tÀi chÍnh vÀ tÀi SẢn

Điều 22. tài chính, tài sản của hiệp hội 
1. Tài chính của Hiệp hội:

a) nguồn thu của Hiệp hội:

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

- Thu từ các hoạt động của Hiệp hội 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; 

- Các khoản thu hợp pháp khác. 

b) Các khoản chi của Hiệp hội: 
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của 

Hiệp hội; 

- 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 Hiệp hội theo quy 
định của Ban Chấp hành Hiệp hội 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 Hiệp hội: Tài sản của Hiệp 
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hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ hoạt động của Hiệp hội. Tài sản 
của Hiệp hội được hình thành từ nguồn kinh 
phí của Hiệp hội; 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 23. Quản lý, sử dụng tài chính, tài 
sản của hiệp hội

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

2. Tài chính, tài sản của Hiệp hội khi chia, 
tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải 
quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành 
Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
của Hiệp hội 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 Hiệp hội.

chương vii
KhEn thƯỞnG, KỶ LuẬt

Điều 24. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị, hội viên thuộc Hiệp hội 

có thành tích xuất sắc trong các hoạt động 
của Hiệp hội được Hiệp hội khen thưởng 
hoặc được Hiệp hội đề nghị cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền khen thưởng theo quy định 
của pháp luật. 

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định 
cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen 
thưởng trong nội bộ Hiệp hội theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 25. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị, hội viên thuộc Hiệp 

hội vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy 
định, Quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị 
xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức 
sau:

a) Khiển trách, cảnh cáo khi hội viên vi 
phạm Điều lệ Hiệp hội nhưng chưa gây tổn 
hại đến danh dự, uy tín của Hiệp hội;

b) Tước quyền hội viên, khi hội viên vi 
phạm Điều lệ Hiệp hội gây tổn hại nghiêm 

trọng đến danh dự và uy tín của Hiệp hội;
  c) Hội viên cá nhân mất quyền công 

dân, hội viên tổ chức mất tư cách pháp nhân 
thì đương nhiên bị xoá tên khỏi danh sách hội 
viên.

  2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định 
cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật 
trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp 
luật và Điều lệ Hiệp hội.

chương viii
ĐiỀu KhoẢn thi hÀnh

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiệp 
hội

Chỉ có Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu 
chiến binh Việt nam mới có quyền sửa đổi, bổ 
sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ Hiệp hội phải được trên 2/3 (hai phần ba) 
số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu 
quyết tán thành.

Điều 27. hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân Cựu 

chiến binh Việt nam gồm 08 (tám) Chương, 
27 (hai mươi bảy) Điều đã được Đại hội thành 
lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam thông qua ngày 07 tháng 8 năm 2013 tại 
thành phố Hà nội và có hiệu lực thi hành theo 
Quyết định phê duyệt của  của Bộ trưởng Bộ 
nội vụ.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và 
Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội 
Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam có 
trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 
Điều lệ này.

KT. BỘ TRƯỞnG
THỨ TRƯỞnG

nguyễn Tiến Dĩnh
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lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

Tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội lần thứ 
nhất Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến 
binh Việt nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, 

nhà nước, tôi xin chúc các vị khách quý và 
toàn thể các đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. 
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trải qua các cuộc chiến tranh lâu dài để 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế, đất nước ta có đội ngũ 
cựu chiến binh rất đông đảo, tập hợp trong 
Hội Cựu chiến binh Việt nam, một tổ chức 
chính trị - xã hội có vị trí quan trọng trong hệ 
thống chính trị của đất nước, để hỗ trợ, giúp 
đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn, phát huy 
truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây 
dựng và bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, 
chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm tháng vừa qua, thực 
hiện đường lối đổi mới của Đảng, phong trào 
cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh 

tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, 
làm giàu hợp pháp, góp phần vào thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế địa 
phương và đất nước đã phát triển mạnh mẽ, 
rộng khắp. Từ trong phong trào, nhiều cựu 
chiến binh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, 
năng động, sáng tạo, tìm ra những mô hình 
làm kinh tế phù hợp, có hiệu quả, trở thành 
những doanh nhân thành đạt. Với sự phát 
triển, trưởng thành đội ngũ doanh nhân cựu 
chiến binh ngày càng đông đảo thì việc ra 
đời Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam là điều tất yếu. Đây là một mốc đánh 
dấu bước trưởng thành của phong trào cựu 
chiến binh trên mặt trận kinh tế, là niềm vui 
của các doanh nhân cựu chiến binh nói riêng, 
của Hội cựu chiến binh Việt nam nói chung. 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi nhiệt 
liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui này cùng 
với các đồng chí.

bài phát biểu của chủ tịch nước tRƯơnG tẤn SanG
tại Đại hội lần thứ nhất hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam



15Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển

Đại hội Đại biểu hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt nam 
lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

Tại Đại hội thành lập Hiệp hội hôm nay, 
tôi có một số ý kiến để các đồng chí cùng 
nghiên cứu, trao đổi.

- Trước hết, việc cho phép thành lập 
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam là thể hiện sự quan tâm và tin tưởng 
của Đảng, nhà nước ta đối với lực lượng cựu 
chiến binh trên mặt trận kinh tế. Hiệp hội cần 
thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tập hợp, 
đoàn kết các doanh nhân cựu chiến binh, bảo 
vệ, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả, như hỗ trợ hội viên nâng 
cao trình độ kiến thức quản trị kinh doanh; tổ 
chức nghiên cứu, khảo sát thị trường; chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; 
hỗ trợ đăng ký thương hiệu và tiêu thụ sản 
phẩm; đào tạo nghề, tạo điều kiện cho hội 
viên tham gia hội thảo, giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm với các doanh nhân trong và ngoài 
nước. Đồng thời, quan tâm, chăm lo giúp đỡ 
nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến 
đấu, tình đồng chí, đồng nghiệp và tạo điều 
kiện giúp các thương binh, bệnh binh, cựu 
chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hai là, Hiệp hội cần làm tốt công tác 
phổ biến, tuyên truyền đường lối của Đảng, 
luật pháp, chính sách của nhà nước để trong 
sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp Cựu 
chiến binh phải là những doanh nghiệp, 
doanh nhân mẫu mực trong việc chấp hành 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, 
môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, 

nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần 
cho người lao động; thực sự là những “Bộ đội 
Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế.

- Ba là, Hiệp hội cần chú trọng xây dựng 
tổ chức ngày càng vững mạnh. ngay trong 
Đại hội, các đồng chí cần tập trung trí tuệ, 
dân chủ thảo luận điều lệ của Hiệp hội để 
Hiệp hội tổ chức và hoạt động thực sự theo 
nguyên tắc tự nguyện, tự quản, gắn nghĩa vụ 
và quyền lợi, kết hợp hài hòa lợi ích của tập 
thể với lợi ích thiết thực của từng hội viên, bảo 
vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp 
của hội viên, thường xuyên quan hệ chặt chẽ 
với Hội cựu chiến binh các cấp; giải quyết tốt 
mối quan hệ với các cơ quan có liên quan đến 
phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ 
vô cùng ác liệt, gian khổ, các đồng chí cựu 
chiến binh đã anh dũng chiến đấu, lập nên 
những chiến công oanh liệt, góp phần vào 
bảo vệ độc lập tự do, thống nhất Tổ Quốc. 
ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ Quốc, Đảng, nhà nước và nhân 
dân ta lại tin tưởng và mong muốn rằng các 
doanh nhân cựu chiến binh, phát huy truyền 
thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất định sẽ là những 
doanh nhân kiểu mẫu, đạt được những thành 
công mới trên mặt trận kinh tế.

Với niềm tin đó, tôi xin kính chúc sức 
khỏe các vị khách quý và toàn thể các đại 
biểu. Chúc Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội 
doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam thành 
công tốt đẹp.
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các ủy viên: 
1. Đồng chí dƯơnG thỊ nhÃ - Ủy viên ban 
thường vụ hiệp hội dn ccb việt nam; chủ 
tịch hĐQt Khu du lịch sinh thái vườn Xoài, 
tỉnh Đồng nai.
2. Đồng chí nGuYễn ĐỨc cỔn - Ủy viên bch 
hiệp hội dn ccb việt nam, chủ tịch hĐQt 
công ty cổ phần Xd-tm cường thịnh, tỉnh 
thái nguyên.
3. Đồng chí nGô cônG Đoan - Ủy viên bch 
hiệp hội dn ccb việt nam; chủ nhiệm câu lạc 
bộ ccb sản xuất kinh doanh giỏi, tỉnh Gia Lai.  

4. Đồng chí Đinh Gia KhÁnh - Ủy viên bch 
hiệp hội dn ccb việt nam; Giám đốc công 
ty cp tb Y tế và mt ngọc hà, hà nội.
5. Đồng chí nGuYễn thỦ thƯờnG - Ủy viên 
bch hiệp hội dn ccb việt nam; phó chủ tịch 
hội doanh nhân ccb nghệ an.      
6. Đồng chí nGô văn tân - Ủy viên bch hiệp 
hội dn ccb việt nam; tổng Giám đốc công ty 
Đoàn tàu Không số, tp. hồ chí minh. 
7. Đồng chí nGuYễn văn thốn - Ủy viên 
bch hiệp hội dn ccb việt nam; Giám đốc 
công ty Đức Lương; trưởng ban Kinh tế hội 
dn ccb hà nội.

DANH SÁCH BAN THư ký 
TrUNg ươNg HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

kHóA I (NHIỆM kỳ 2013 - 2018)
1. tổng thư ký: Đồng chí mai Xuân tâm - Đại tá, phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký 
hiệp hội doanh nhân ccb việt nam.
2.  phó tổng thư ký trực tại hà nội: Đồng chí ĐặnG tRần hùnG - Ủy viên  bch hiệp hội dn ccb 
vn; nguyên thư ký chủ tịch ubnd tp hà nội.
3.   phó tổng thư ký: Đồng chí ĐÀo văn Sử - Đại tá, Ủy viên bch hiệp hội dn ccb việt nam; 
phó tổng thư ký hội hữu nghị việt nam - campuchia tp. hồ chí minh (nhiệm kỳ 2011-2016), Ủy 
viên ban chấp hành trung ương hội hữu nghị việt nam - campuchia. 

DANH SÁCH BAN kIểM TrA 
TrUNg ươNg HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

kHóA I (NHIỆM kỳ 2013 - 2018)
trưởng ban: Đồng chí nGuYễn ĐỨc LẠc  - phó chủ tịch hiệp hội dn ccb việt nam; chủ tịch 
hội doanh nhân ccb tỉnh bà Rịa - vũng tàu.
phó trưởng ban: Đồng chí nGô văn Lực  -  Ủy viên ban thường vụ hiệp hội dn ccb việt nam; 
Giám đốc công ty tnhh nam hiệp Lực tp hồ chí minh.
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DANH SÁCH BAN THườNg TrỰC
TrUNg ươNg HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

kHóA I (NHIỆM kỳ 2013 - 2018)

1. Đồng chí LÊ văn KiỂm - anh hùng Lao động 
thời kỳ đổi mới, phó chủ tịch Ủy ban olympic 
Quốc gia việt nam, Ủy viên bch trung ương hội 
ccb việt nam, chủ tịch hĐQt tập đoàn Kn và 
công ty Golf Long thành Đồng nai, chủ tịch hiệp 
hội doanh nhân  ccb việt nam.
2. Đồng chí mai Xuân tâm - Đại tá, phó chủ tịch 
thường trực kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh 
nhân cựu chiến binh việt nam, nguyên phó giám 
đốc, bí thư Đảng uỷ công ty 32 bộ Quốc phòng, 
phó chủ tịch hĐtv công ty tnhh thiết kế Đt -Xd  
phú Gia tp hồ chí minh.
3. Đồng chí ĐÀo hồnG  tuYỂn - Ủy viên Ủy ban 
tW mặt trận tổ quốc việt nam, phó chủ tịch hiệp 
hội dn ccb việt nam, chủ tịch hĐQt tập đoàn 
tuần châu, Quảng ninh, phó chủ tịch thường 
trực hội ccb Đoàn tàu Không số việt nam.
4. Đồng chí dƯơnG cônG  minh - phó chủ tịch 
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam, 
chủ tịch hĐQt ngân hàng Liên việt.
5. Đồng chí LÊ hồnG QuanG - anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới, phó chủ tịch hiệp hội dn 
ccb việt nam, trưởng cơ quan Đại diện hiệp hội 
tại hà nội, chủ tịch hĐQt công ty tnhh một 
thành viên bao bì 277 hà nội.

6. Đồng chí LÊ Quốc  phonG - phó chủ tịch hiệp 
hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam, chủ 
tịch hĐQt tổng công ty phân bón bình Điền, tỉnh  
Long an.  
7. Đồng chí nGuYễn ĐỨc LẠc - phó chủ tịch hiệp 
hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam, trưởng 
ban Kiểm tra hiệp hội, chủ tịch hội doanh nhân 
ccb tỉnh bà Rịa - vũng tàu.
8. Đồng chí nGuYễn thỊ  mai - Ủy viên bch 
trung ương hội ccb việt nam, phó chủ tịch hiệp 
hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam, chủ 
tịch hội doanh nhân ccb tp. hà nội.
9. Đồng chí phẠm văn  hẢi - Ủy viên bch trung 
ương hội ccb việt nam, chủ tịch hội dn ccb tp. 
Đà nẵng, phó chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu 
chiến binh việt nam.   
10. Đồng chí nGuYễn tRần  ĐoÀn - phó chủ 
tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt 
nam, chủ tịch hội doanh nhân ccb tp hải phòng. 
11. Đồng chí vũ nGọc thuần - phó chủ tịch hiệp 
hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam, tổng 
giám đốc công ty may Đồng tiến - Đồng nai.

Lãnh đạo hội cựu chiến binh việt nam chúc mừng các đồng chí được bầu vào ban thường trực  
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam khóa i nhiệm kỳ 2013-2018



chủ tịch nước trương tấn Sang, nguyên tổng bí thư Lê Khả phiêu, 
phó chủ tịch Quốc hội nguyễn thị Kim ngân, thượng tướng - anh hùng LLvt nguyễn văn Được 

 chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam, thiếu tướng Somphon Keomisay - chủ tịch hiệp hội cựu chiến binh Quốc gia Lào 
cùng ban thường vụ hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam nhiệm kỳ 2013-2018
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Đại hội Đại biểu hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt nam 
lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

DANH SÁCH BAN THườNg Vụ
TrUNg ươNg HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 

kHóA I (NHIỆM kỳ 2013 - 2018)

Đồng chí LÊ văn KiỂm
chủ tịch  hiệp hội - Ủy viên bchtrung ương hội ccb việt nam

Đại tá mai Xuân tâm
phó chủ tịch, kiêm tổng thư ký 

hiệp hội doanh nhân ccb việt nam

Đồng chí LÊ hồnG QuanG
phó chủ tịch thường trực, trưởng Đại diện hiệp hội 

tại hà nội; anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
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Đồng chí nGuYễn ĐỨc LẠc
phó chủ tịch, trưởng ban Kiểm tra

chủ tịch hội dn ccb tỉnh bà Rịa - vũng tàu

Đồng chí dƯơnG cônG  minh
phó chủ tịch

chủ tịch hĐQt ngân hàng Liên việt

Đồng chí phẠm văn hẢi
phó chủ tịch

Ủy viên bch trung ương hội ccb việt nam

Đồng chí nGuYễn thỊ  mai
phó chủ tịch

Ủy viên bch  trung ương hội ccb việt nam

 Đồng chí LÊ Quốc  phonG
phó chủ tịch 

 chủ tịch hĐQt công ty phân bón bình Điền

Đồng chí ĐÀo hồnG  tuYỂn
Ủy viên ub trung ương mặt trận tổ quốc việt nam 

 phó chủ tịch
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Đồng chí ĐoÀn minh chiến
Ủy viên btv -  Đại tá, Ủy viên bch trung ương

 hội ccb việt nam

Đồng chí LÊ văn KhÁnG
Ủy viên btv -  chủ tịch hĐQt, tGĐ công ty cp 

thủy sản xuất  nhập khẩu côn Đảo

Đồng chí nGuYễn Đình tRƯờnG
Ủy viên btv - phó chủ tịch hĐQt 

công ty may việt tiến

Đồng chí nGô văn Lực
uvbtv, phó trưởng ban Kiểm tra

Giám đốc công ty tnhh nam hiệp Lực

Đồng chí nGuYễn tRần  ĐoÀn
phó chủ tịch

chủ tịch hội doanh nhân ccb tp. hải phòng

Đồng chí vũ nGọc thuần
phó chủ tịch

tổng Giám đốc  công ty may Đồng tiến, Đồng nai
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Đồng chí dƯơnG thỊ nhÃ
uv btv, uv bKt 

chủ tịch hĐQt Khu du lịch sinh thái vườn Xoài

Đồng chí nGuYễn thanh Sơn
Ủy viên btv - chủ tịch hĐQt 

bệnh viện Quốc tế phương châu

Đồng chí LÊ hẢi châu
Ủy viên btv - chủ tịch hĐQt 

công ty Đầu tư tài chính chu việt

Đồng chí hoÀnG mẠnh cƯờnG
Ủy viên btv - phó chủ tịch hội dn ccb hà nội

* từ tháng 1/2014, đồng chí Lê hồng Quang là phó chủ tịch thường trực, trưởng Đại diện 
hiệp hội tại hà nội.
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các đại biểu chào cờ tại  Đại hội

các vị khách quý trên đường vào dự Đại hội hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
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Đại hội Đại biểu hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt nam 
lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

DANH SÁCH BAN CHấP HàNH 
TrUNg ươNg HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

kHOÁ I (NHIỆM kỳ 2013 - 2018)

tt họ, tên năm 
sinh

chức danh 
hiệp hội chức vụ, cơ quan hiện tại nơi ở

1 LÊ văn KiỂm 1945 Chủ tịch 
Hiệp hội

Ủy viên BCH Trung ương 
Hội CCB Việt nam Đồng nai

2 LÊ hồnG QuanG 1953
Phó Chủ tịch

Trưởng Đại diện 
tại Hà nội

Phó Chủ tịch Thường trực, 
Trưởng Đại diện tại Hà nội Hà nội  

3 mai Xuân tâm 1952 P.Chủ tịch 
TT,Tổng TK

Phó Chủ tịch
 kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội

TP. Hồ Chí 
Minh 

4 ĐÀo hồnG  tuYỂn 1952 Phó 
Chủ tịch

Ủy viên Ủy ban TW 
Mặt trận Tổ quốc Việt nam

Quảng 
ninh

5 nGuYễn ĐỨc LẠc 1952 Phó Chủ tịch, 
TBKT

Chủ tịch Hội Dn CCB 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa
Vũng Tàu

6 dƯơnG cônG  minh 1961 Phó 
Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT 
ngân hàng Liên Việt

TP. Hồ Chí 
Minh 
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7 nGuYễn thỊ  mai 1949 Phó 
Chủ tịch

Ủy viên BCH Trung ương 
Hội CCB Việt nam Hà nội

8 phẠm văn  hẢi 1954 Phó 
Chủ tịch

Ủy viên BCH Trung ương
Hội CCB Việt nam Đà nẵng

9 LÊ Quốc  phonG 1953 Phó 
Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 
Phân bón Bình Điền Long An

10 nGuYễn
tRần  ĐoÀn 1952 Phó

 Chủ tịch
Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB 

TP Hải Phòng Hải Phòng

11 vũ nGọc thuần 1950 Phó 
Chủ tịch

Tổng giám đốc Công ty May 
Đồng Tiến, Đồng nai Đồng nai

12 ĐoÀn minh chiến 1945 Ủy viên BTV Đại tá, Ủy viên BCH Trung ương 
Hội CCB Việt nam

Bình 
Dương

13 nGuYễn 
Đình tRƯờnG 1948 Ủy viên BTV Phó Chủ tịch HĐQT 

Công ty may Việt Tiến
TP. Hồ Chí 

Minh 

14 LÊ văn KhÁnG 1949 Ủy viên BTV
Chủ tịch HĐQT, TGĐ 

Công ty CP Thủy sản xuất nhập 
khẩu Côn Đảo

Bà Rịa 
Vũng Tàu

15 nGô văn Lực 1955 UV BTV, 
P.TBKT

Giám đốc Cty TnHH nam Hiệp 
Lực TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí 
Minh 

16 dƯơnG thỊ nhÃ 1954 UV BTV, 
UV BKT

Chủ tịch HĐQT Khu du lịch sinh 
thái Vườn Xoài Đồng nai

17 LÊ hẢi châu 1969 Ủy viên BTV Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư 
tài chính Chu Việt

TP. Hồ Chí 
Minh 

18 nGuYễn thanh Sơn 1942 Ủy viên BTV Chủ tịch HĐQT Bệnh viện
Quốc tế Phương Châu Cần Thơ

19 hoÀnG 
mẠnh cƯờnG 1973 Ủy viên BTV Phó Chủ tịch 

Hội Dn CCB Hà nội Hà nội

20 tRần mẠnh bÁo 1950   Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 
phần Giống cây trồng Thái Bình Thái Bình

21 hoÀnG 
tRọnG bằnG 1950   Tổng giám đốc Công ty CCB, 

Đà nẵng Đà nẵng

22 tRần Xuân bình 1960   Giám đốc Công ty Hòa Phước, 
Đà nẵng Đà nẵng

23 tRƯơnG ĐỨc cẢnh 1954   Đại tá, Chánh Văn phòng Hội 
CCB Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chí 
Minh 

24 tRỊnh Đình câY 1949   Giám đốc Công ty 
TnHH Tiến Đức

Bình 
Phước

25 nGuYễn hẢi chừnG 1947   Phó Chủ tịch Hội Dn CCB 
Hà nội Hà nội
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26 nGuYễn ĐỨc cỔn 1963 UV Ban Kiểm 
tra

Chủ tịch HĐQT Công ty
 Cổ phần XDTM Cường Thịnh

Thái 
nguyên

27 thÁi hồnG cƯơnG 1958   Tổng giám đốc Công ty
OSC Việt nam

Bà Rịa 
Vũng Tàu

28 phù tƯờnG 
nGuYÊn dũnG 1973   Giám đốc 

Công ty TnHH Đồng Khởi Bến Tre

29 nGuYễn 
nGọc dƯỡnG 1949  

Giám đốc Công ty TnHH
Phân bón nông nghiệp

 tỉnh Bình Dương

Bình 
Dương

30 nGuYễn văn ĐắnG 1959   Phó chủ tịch Hội doanh nhân 
TP Hà nội Hà nội

31 mai hồnG Điệp 1953 Phó Chánh 
Văn phòng 

Trưởng Ban Tổ chức Công ty 
TnHH MTV Bao bì 27.7 Hà nội

32 nGô cônG  Đoan 1962 UV Ban Kiểm 
tra

Chủ nhiệm CLB CCB SXKD giỏi 
Gia Lai Gia Lai

33 tRần minh ĐỨc 1954   Giám đốc doanh nghiệp Tn 
Hoàng Hải Lâm Đồng

34 nGuYễn hồnG hÀ 1956   Chủ tịch HĐQT Công ty
 CP Quốc tế nhật Minh Hải Phòng

35 nGuYễn thỊ 
minh hÀ 1959   Giám đốc Công ty TnHH Du lịch 

dịch vụ Hàng hải - TP Hải Phòng Hải Phòng

36 LÊ nGọc hÀ 1957   Giám đốc Công ty TnHH TM 
Việt Trung Hải Phòng

37 ĐồnG thanh hẢi 1956   Phó Chủ tịch Hội Dn CCB 
Quảng ninh Hà nội

38 nGuYễn nGọc hẢi 1954   Giám đốc Công ty 
Phương Hải Long, Hà nội Hà nội

39 nGuYễn cônG hiệt  1946   Chủ tịch Hội Dn CCB
 tỉnh Bắc ninh Bắc ninh

40 nGuYễn minh họa 1955   Giám đốc Công ty 
TnHH BiMiCO Tây ninh

41 Đỗ QuanG hoÀnG 1951 Chánh 
Văn phòng

Đại tá, nguyên Chánh
 Văn phòng Hội CCB TPHCM

TP. Hồ Chí 
Minh 

42 tRần ĐỨc huẤn 1946   Giám đốc Công ty TnHH 
Gốm sứ Đức Huấn

Quảng 
Bình

43 ĐặnG tRần hùnG 1953 Phó 
Tổng thư ký

nguyên Thư ký Chủ tịch UBnD 
TP Hà nội Hà nội
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44 hồ huY 1955   Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh
TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí 
Minh 

45 hoÀnG văn Ích 1950   Giám đốc Công ty TnHH
 Xây dựng Quý Cao Hải Phòng

46 Đinh Gia KhÁnh 1957 UV Ban Kiểm 
tra

Giám đốc Công ty CP TB Y tế 
và MT ngọc Hà, Hà nội Hà nội

47 tRần QuanG KhẢi 1962   Doanh nhân CCB Hà nội Hà nội

48 nGuYễn nGọc Khôi 1953   Chủ tịch HĐQT Công ty KAT  
Group-Hà nội Hà nội

49 võ văn Kiệt 1965   Doanh nhân CCB HCM TP. Hồ Chí 
Minh 

50 hoÀnG tùnG Lâm 1950   Đại tá, phó trưởng ban KTTW 
hội CCB Vn Hà nội

51 tRỊnh Xuân Lâm 1956   Chủ tịch Hội Doanh nghiệp 
CCB - CQn Thanh Hóa Thanh Hóa

52 nGuYễn Xuân Lân 1961   Chủ tịch Hội Dn CCB 
Thạch Thất Hà nội

53 nGuYễn văn Lộc 1956   Giám đốc Dn -TM -DV 
Lộc Hà - Sơn Tây, Hà nội Hà nội

54 nGuYễn tiến mai 1952   Doanh nhân CCB Hòa Bình Hòa Bình

55 tRần Xuân mai 1963   Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 
Cty CP Tập đoàn Hoàng Mai nam Định

56 ĐÀo văn mẠc 1958  
Chủ tịch HĐQT - Giám đốc 
Công ty cổ phần XD và TM 

Hoàng Gia
Phú Thọ

57 bùi văn minh 1947   Tổng giám đốc Công ty 
Khai thác nước ngầm Đông Á Hà nội

58 nGuYễn thỊ thanh 
nGa 1957   Giám đốc doanh nghiệp 

Trường Sơn tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp

59 vũ thỊ nhuần 1953   Chủ tịch HĐQT Trường
 Trung cấp KT-KT tỉnh nam Định nam Định

60 nGuYễn duY nỞ 1953   Phó Chủ tịch Hội Dn CCB - CQn 
tỉnh Thanh  Hóa Thanh Hóa

61 nGuYễn thanh 
phonG 1960   Giám đốc Công ty CP dầu khí 

Thái Bình Dương - TP Vũng Tàu
Bà Rịa 

Vũng Tàu
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62 dƯơnG vân phonG 1957  
Tổng giám đốc Công ty CP

 Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Mỏ địa chất, Hà Hội

Hà nội

63 bùi Đắc QuanG 1953   Công ty TnHH MTV Hoàng Tùng Hòa Bình

64 phẠm ĐỨc QuẢnG 1963   Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị 
Việt nam - Campuchia

TP. Hồ Chí 
Minh 

65 ĐặnG duY Quân 1967   Phó Chủ tịch Hội Dn CCB 
Quảng ninh

Quảng 
ninh

66 nGuYễn nGọc Quý 1969   Doanh nhân CCB Hà Giang Hà Giang

67 LuYện huY Sao 1948   Chủ tịch Hội Doanh nghiệp 
CCB - CQn tỉnh Bắc Giang Bắc Giang

68 nGuYễn ĐỨc Sơn 1963   Giám đốc Công ty CP XnK TM 
quận 8, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí 
Minh 

69 hoÀnG văn SựnG 1963   Giám đốc Công ty TnHH 
Một thành viên Hoàng Sơn ninh Bình

70 ĐÀo văn Sử 1955 Phó Tổng 
thư ký 

Đại tá, Ủy viên BCH TW Hội
 Hữu nghị Vn-CPC

TP. Hồ Chí 
Minh 

71 tRỊnh QuanG Sỹ 1955   Tổng giám đốc
 Công ty CP Thủy Tiên

TP. Hồ Chí 
Minh 

72 tRần thỊ tân 1947   Doanh nhân CCB Hà nội Hà nội

73 nGô văn tân 1940 UV Ban Kiểm 
tra

Tổng giám đốc Công ty TnHH 
Đoàn tàu Không số TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí 
Minh 

74 ĐoÀn Quốc thÁi 1957   Giám đốc Công ty TnHH 
Rồng Vàng, Hà nội Hà nội

75 nGuYễn
ĐỨc thanh 1950   Chủ tịch HĐQT Công ty 

Tanimec, Long An Long An

76 Đỗ hồnG thanh 1954   Chủ tịch CLB Doanh nhân CCB 
tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk

77 nGuYễn 
nGọc thanh 1962   Giám đốc Công ty TnHH DVDL 

Thanh Tâm, Thừa Thiên - Huế Huế

78 nGuYễn  
ĐănG thÀnh 1959   Chủ tịch HĐQT, Giám đốc 

Công ty TnHH Phúc Thành Minh ninh Bình

79 hồ thỊ thắnG 1954   Giám đốc Công ty TnHH
 Phước Đức Thắng Đà nẵng

80 bùi văn thọ 1949   Giám đốc Công ty TnHH 
Trường Thọ, Điện Biên Hà nội
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81 nGuYễn văn thốn 1950 UV Ban Kiểm 
tra

Trưởng Ban Kinh tế, 
Hội DnCCB Hà nội Hà nội

82 nGuYễn Xuân thùY 1956   Chủ tịch Hội doanh nhân
 tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa

83 hoÀnG phi thƯờnG 1953   Chủ tịch Hội Dn CCB Hải Dương Hải Dương

84 nGuYễn 
thỦ thƯờnG 1955 UV Ban Kiểm 

tra
Phó Chủ tịch hội Dn CCB 

nghệ  An nghệ An

85 vũ tRÍ thỨc 1965   Giám đốc Công ty TnHH MTV 
TM - XD Huy Hoàng ninh Bình

86 tRần văn tĨnh 1954   Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám 
đốc Công ty Him Lam

TP. Hồ Chí 
Minh 

87 LÊ ĐỨc toÀn 1959   Giám đốc Công ty TnHH Xây 
dựng Việt Thành, tỉnh ninh Bình ninh Bình

88 bùi Xuân tờ 1952   Chủ tịch Hội doanh nghiệp CCB 
tỉnh Quảng ninh

Quảng 
ninh

89 nGuYễn thỊ 
bÍch tRỢ 1956   Chủ tịch HĐQT Công ty 

Cổ phần Thái Dương Đà nẵng

90 nGuYễn ĐỨc tRực 1964   Giám đốc Công ty TnHH 
Xây dựng Hoàng nguyên Quảng Trị

91 nGuYễn bÁ tRƯỢnG 1965   Chủ tich HĐQT, Giám đốc 
Công ty CP Bình Thuận, Qn

Quảng 
ninh

92 nGuYễn văn tuân 1946   Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB 
nghệ An nghệ An

93 Lâm anh tuẤn 1959   Chủ tịch CLB doanh nghiệp 
CCB-CQn Tiền Giang Tiền Giang

94 hoÀnG minh tuẤn 1954   Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 
Công ty CP nam Tiến Lào Cai

95 nGuYễn tRọnG tú 1952   Phó Chủ nhiệm 
CLB CCB SXKD giỏi Hưng Yên Hưng Yên

96 bùi huY vẬn 1948   Phó chi hội Dn CCB Sóc Sơn
Hà nội Hà nội

97 nGuYễn thế vẬn 1964   Giám đốc DnTn XD Xuân Mai, 
Hoa Lư, tỉnh ninh Bình ninh Bình

98 vũ hồnG văn 1959   Phó Chủ tịch Hội Dn CCB  
Quảng ninh

Quảng 
ninh

99 tRần văn vực 1954   Tổng giám đốc 
Công ty Toàn Thắng, Thái Bình Thái Bình



chủ tịch nước trương tấn Sang, nguyên tổng bí thư Lê Khả phiêu đến dự 
Đại hội Đại biểu hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018

MỘT Số HìNH ảNH TạI ĐạI HỘI ĐạI BIểU 
HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 lầN THứ NHấT NHIỆM kỳ 2013-2018

 nguyên tổng bí thư Lê Khả phiêu, thiếu tướng Somphon Keomisay - chủ tịch hiệp hội cựu chiến binh Quốc gia Lào; 
trung tướng Lê thành tâm - phó chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam; bà nguyễn thị thanh hòa - chủ tịch hội Liên hiệp 

phụ nữ việt nam; anh hùng Lao động Lê văn Kiểm - chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
tại Đại hội Đại biểu hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018



các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ Quốc phòng, hội cựu chiến binh việt nam 
hội cựu chiến binh Lào và các đại biểu tham dự Đại hội

toàn cảnh Đại hội Đại hội Đại biểu hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018



trung tướng Lê thành tâm - phó chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam, trưởng ban vận động thành lập hiệp hội
phát biểu khai mạc Đại hội

chủ tịch nước trương tấn Sang và nguyên tổng bí thư Lê Khả phiêu chúc mừng 
các anh hùng thời đại hồ chí minh được vinh danh
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Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông 
qua Chương trình hành động của Đại hội. 

Trong 5 năm tới, tình hình kinh tế thế 
giới tuy có dấu hiệu phục hồi sau khủng 
hoảng song vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh 
hưởng đến nền kinh tế các nước trong đó có 
Việt nam. Tình hình ấy có tác động đến hoạt 
động của các doanh nghiệp cựu chiến binh 
chúng ta. Do đó mục tiêu tổng quát của Hiệp 
hội Cựu chiến binh Việt nam là:

- Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 
tới các tổ chức hội và từng hội viên trong 
cả nước. Tuyên truyền giáo dục các hội viên 
gương mẫu chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đảng và nhà nước, tích cực đóng 
góp, xây dựng địa phương, tham gia các công 

tác xã hội, được Đảng, chính quyền các cấp và 
xã hội tín nhiệm. 

 - Phát huy bản chất truyền thống tốt 
đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao tinh thần tự 
lực, tự cường, từng bước vượt qua những khó 
khăn, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, 
làm giàu chính đáng, góp phần hỗ trợ, giúp 
đỡ các Cựu chiến binh, thương binh, bệnh 
binh còn gặp hoàn cảnh khó khăn, từng bước 
vươn lên trong cuộc sống. Quan tâm giúp đỡ 
các gia đình chính sách, tăng cường các hoạt 
động Đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện xã hội và 
xóa đói giảm nghèo.

- Tăng cường các họat động phục vụ 
lợi ích của hội viên, tổ chức nhiều hoạt động 
nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn 

anh hùng Lao động LÊ văn KiỂm - chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam 
thông qua chương trình hành động của Đại hội

Chương trình hành động
nhiệm kỳ 2013-2018
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lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

nhau, để hỗ trợ, hợp tác, giúp nhau  trong các 
hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ. 
Lấy chất lượng hiệu quả kinh tế làm mục tiêu 
hoạt động. Hiệp hội thực sự là chỗ dựa vững 
chắc của các hội viên về pháp lý và là cầu nối 
liên kết các hội viên; bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của hội viên.

- Hàng năm, Hiệp hội sẽ tổ chức lớp 
bồi dưỡng các kiến thức cần thiết với doanh 
nhân, doanh nghiệp hoặc liên kết mở lớp để 
cấp các chứng chỉ cần thiết cho các doanh 
nhân và cán bộ doanh nghiệp.

- Xây dựng Hiệp hội vững mạnh, phát 
huy uy tín của Hiệp hội tạo nên mối quan 
hệ tốt với các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
phi chính phủ ở nước ngoài nhằm tạo nguồn 
vốn, nguồn hàng và thị trường cho các doanh 
nghiệp, doanh nhân trong hiệp hội.

- Không ngừng củng cố, xây dựng Hiệp 
hội vững mạnh về tổ chức, qui mô hoạt động.  
Phấn đấu có 80% các tỉnh, thành phố có Hội 
Doanh nhân cựu chiến binh. những nơi chưa 
đủ điều kiện thì thành lập Câu lạc bộ Doanh 
nhân cựu chiến binh.  

- Có kế hoạch tạo nguồn thu và khai thác 
tốt các nguồn thu để có điều kiện tổ chức 
nhiều họat động  xúc tiến thương mại hiệu 
quả  như thăm quan, hội thảo, hội chợ, học 
tập kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm, thương hiệu… cho hội viên ở trong và 
ngoài nước.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các kỳ họp 
do Ban Chấp hành và Ban Thường vụ triệu 
tập.

- Cấp Thẻ hội viên và  huy hiệu hội viên .
- Thu đủ hội phí theo quy định.
- Xây dựng cơ quan văn phòng  tại TP Hồ 

Chí Minh và Hà nội đi vào nền nếp. 
- Quản lý, thu chi tài chính đúng nguyên 

tắc; công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu 
quả và tiết kiệm theo quy định của Bộ nội vụ 
và pháp luật.

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử  trên 
mạng  để mở rộng tầm giao lưu trong nước 
và quốc tế, giúp cho việc tăng cường cung 
cấp thông tin cập nhật cho doanh nghiệp, 
phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- nhân kỷ niệm ngày truyền thống hàng 
năm (22-4), Hiệp hội xuất bản phụ trương 
để tôn vinh và  giới thiệu các doanh nghiệp, 
doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu trên 
các lĩnh vực. Phấn đấu xuất bản định kỳ hàng 
quý nội san Hiệp hội nhằm tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thương 
hiệu, năng lực kinh doanh và sản phẩm mới, 
công trình mới.

 trước mắt, từ nay đến cuối năm 2013, 
Hiệp hội tuyên truyền phổ biến rộng rãi hình 
ảnh của Hiệp hội trên toàn quốc, tranh thủ 
sự hỗ trợ, đồng tình ủng hộ của các tổ chức 
Đảng, chính quyền, đoàn thể  và của toàn 
dân. Quán triệt đến các hội viên ý thức trách 
nhiệm với Hiệp hội và thực hiện tốt nghị 
quyết Đại hội và chương trình, nội dung, thời 
gian thực hiện trong năm 2013. 

- Sau Đại hội, Hiệp hội sẽ ra cuốn Kỷ yếu, 
cung cấp các thông tin thiết thực của các 
doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tạo thuận 
tiện cho việc kết nối các hội viên Hiệp hội với 
nhau.

- Ra phụ trương Hiệp hội chào mừng 
năm mới 2014 và mừng Xuân Giáp ngọ, lập 
các thủ tục cần thiết để xin phép ra đời tờ báo 
của Hiệp hội.

-  Thành lập các cơ quan chuyên môn 
của  Hiệp hội; xây  dựng quy chế thi đua khen 
thưởng và đề xuất giải thưởng tôn vinh hàng 
năm với các doanh nhân cựu chiến binh tiêu 
biểu xuất sắc.

- Các hội ở tỉnh, thành có thể tổ chức 
nhiều hình thức phong phú như giao lưu văn 
nghệ, thể thao, tham quan, học tập, trao đổi 
kinh nghiệm; tổ chức các phong trào thi đua 
nhằm góp phần xây dựng, phát triển doanh 
nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ. Lập thành tích chào mừng thành công 
của Đại hội Hiệp hội lần thứ nhất.

- Cơ quan Văn phòng (tại TP Hồ Chí Minh 
và Hà Nội) sớm đi vào hoạt động, kết nối các 
doanh nhân trong Hiệp hội và cả nước.



tôn vinh cÁc anh hùnG
 thời ĐẠi hồ chÍ minh

chủ tịch nước trương tấn Sang, nguyên tổng bí thư Lê Khả phiêu 
tặng hoa và Kỷ niệm chương vinh danh các anh hùng thời đại hồ chí minh

1. mẹ việt nam anh hùng nGuYễn thỊ bÍch thẢo
2. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La văn cầu
3. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân LÊ mÃ LƯơnG
4. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tRần hanh
5. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nGuYễn văn ĐƯỢc
6. anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới LÊ văn KiỂm
7. anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới LÊ văn KhÁnG
8. anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới nGuYễn Đình tRƯờnG
9. anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới LÊ hồnG QuanG 



thượng tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn văn Được - chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam, 
anh hùng Lao động Lê văn Kiểm  chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam tặng hoa chúc mừng 

trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang trần hanh - nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam được suy tôn 
là chủ tịch danh dự hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam

anh hùng Lao động Lê văn Kiểm - chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam tặng hoa chúc mừng
và vinh danh trung tướng Lê thành tâm - phó chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
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ngày 8/7 tại Hội trường lớn nhà khách 
299 Tây Hồ, Hà nội, Hiệp hội Doanh 
nhân Cựu chiến binh Việt nam khóa i, 

nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã tổ chức phiên họp 
đầu tiên của Ban Chấp hành. 

Tham dự có Trung tướng Lê Thành 
Tâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt 
nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban 
Thường trực và các đồng chí trong Ban chấp 
hành Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh 
Việt nam khóa i.

Đồng chủ trì Hội nghị có Anh hùng Lao 
động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nhân Cựu chiến binh Việt nam khóa i, nhiệm 

kỳ 2013 - 2018 và đồng chí Mai Xuân Tâm - 
Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký 
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam khóa i, nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

Tại phiên họp đầu tiên này, các thành 
viên trong Ban chấp hành Khóa i, nhiệm kỳ 
2013 - 2018 đã cùng thảo luận về Quy chế 
hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Cựu 
chiến binh Việt nam và đóng góp các ý kiến 
nhằm hoàn thiện và đưa Quy chế trở thành 
pháp lệnh của Hiệp hội. Tại phiên họp này, 
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp thiết 
thực của các đại biểu như phát biểu của đồng 
chí Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT ngân 
hàng Liên Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

phiên họp đầu tiên của ban chấp hành hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam 
lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018

BCH HIỆP HỘI DOANH NHÂN CCB VIỆT NAM kHóA I HọP PHIêN ĐầU TIêN: 
Xây dựng Quy chế hoạt động 
bám sát tôn chỉ, mục đích 

đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển



38 hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam

Đại hội Đại biểu hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt nam 
lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

nhân Cựu chiến binh Việt nam, đồng chí Đào 
Hồng Tuyển - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần 
Châu Quảng ninh, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội CCB Đoàn tàu Không số Việt nam, Phó 
chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh 
Việt nam và các đại biểu khác. Các ý kiến đều 
mong muốn xây dựng Hiệp hội Doanh nhân 
Cựu chiến binh Việt nam ngày càng vững 
mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, 
nhà nước và Trung ương Hội Cựu chiến binh 
Việt nam.

 Tiếp đó, đồng chí Mai Xuân Tâm - Phó 
Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký 
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam đã phát biểu cảm ơn và xin ghi nhận 
tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu 
và mong muốn các doanh nhân cựu chiến 
binh tiếp tục gửi những ý kiến đóng góp 
của mình về Văn phòng Hiệp hội tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. Qua đó, Ban lãnh đạo 
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam sẽ tổng hợp và hoàn thiện bản Quy 
chế và chính thức thông qua.

Phát biểu, kết luận Hội nghị,  Anh hùng 
Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam đã 
trân trọng cảm ơn Trung tướng Lê Thành 
Tâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt 
nam, người đã gắn bó và sát cánh cùng với 
Hiệp hội ngay từ trước, trong và sau Đại hội. 
Đồng chí cũng cảm ơn những tình cảm của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Trung 
ương Hội cựu chiến binh Việt nam và các bộ, 
ngành của Trung ương và địa phương; các 
cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đã 
dành những tình cảm đặc biệt cho Hiệp hội 
Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam. Đồng 
thời, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm cũng 
thay mặt lãnh đạo Hiệp hội hứa sẽ dành tất 
cả tâm huyết và tình cảm của mình lãnh đạo 
Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt 
nam đúng với tôn chỉ hoạt động: “Đoàn kết, 
nghĩa tình, Hợp tác cùng phát triển” quyết 
tâm xây dựng Hiệp hội Doanh nhân Cựu 
chiến binh Việt nam vững mạnh.
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Tôi rất vinh dự được nhận lời mời của 
đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh 
nhân Cựu chiến binh Việt nam đến dự 

đại hội của các đồng chí.

Trước hết tôi xin thay mặt Ban lãnh 
đạo Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào 
và toàn thể cựu chiến binh Lào cả nước 
xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hiệp hội 
Doanh nhân Cựu chiến binh Việt nam; xin 
gửi lời chúc tốt đẹp, tình cảm ấm áp và tình 
hữu nghị đặc biệt đến các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ và các 
đồng chí đại biểu đến dự Đại hội.

Đến dự Đại hội của các đồng chí lần 
này mang một ý nghĩa rất sâu sắc đối với 

Hiệp hội Cựu chiến binh của chúng tôi, bởi 
vì các đồng chí đại biểu đến dự đại hội lần 
này đều là các doanh nhân cựu chiến binh 
làm kinh tế giỏi sẽ đem lại cho chúng tôi 
những kinh nghiệm quý báu về làm kinh tế, 
nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo của 
cựu chiến binh Lào sau này.

Để góp phần xây dựng và vun đắp 
tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn 
kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai 
Đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân 
dân hai nước, hai Hội Cựu chiến binh Lào và 
Việt nam nói chúng, các đồng chí là doanh 
nhân cựu chiến binh Việt nam và Lào nói 
riêng đã không ngừng hợp tác giúp đỡ lẫn 

HIỆP HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 
Kinh nghiệm quý 

cho Hiệp hội Cựu chiến binh Lào 
bài phát biểu của thiếu tướng Somphon KEomiXaY 

chủ tịch hiệp hội cựu chiến binh Quốc gia Lào
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thiếu tướng Somphon KEomiXaY - chủ tịch hiệp hội cựu chiến binh Quốc gia Lào chụp ảnh lưu niệm cùng 
lãnh đạo hội cựu chiến binh việt nam, lãnh đạo hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam

nhau. Hiện nay các nhà đầu tư Việt nam 
đã đứng thứ hai về việc đầu tư tại Lào, góp 
phần làm cho kinh tế của Lào phát triển 
không ngừng và vững chắc.

Trong thời gian qua có nhiều doanh 
nghiệp Việt nam sang đầu tư và làm kinh tế 
tại Lào đạt hiệu quả cao và góp phần hỗ trợ 
các cơ quan tổ chức từ Trung ương đến địa 
phương, trong đó có đồng chí Cựu chiến 
Binh - Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kn và 
Công ty Golf Long Thành đã đóng góp của 
cải và tài sản của mình để hỗ trợ cho Hiệp 
hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào trong việc 
xây dựng nhà điều dưỡng, xây dựng nhà 
tình nghĩa, xây dựng tượng đài liên quân 
Lào - Việt, chương trình mổ mắt đem lại ánh 
sáng cho người mù nghèo, tặng xe lăn cho 
thương binh Lào, góp phần trong việc xây 
dựng trụ sở của Hiệp hội Cựu chiến binh 
Quốc gia Lào, ủng hộ tiền cho hoạt động 
của Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, 
đã giúp các cựu chiến binh nghèo Lào, 

đóng góp xây dựng nghĩa trang liệt sĩ quân 
đội Lào, xây dựng trường học cho các vùng 
nghèo của Lào và nhiều chương trình từ 
thiện xã hội khác, hỗ trợ công ăn việc làm 
cho người dân Lào chúng tôi với tổng số 
tiền ủng hộ hơn 5 triệu đô là Mỹ.

nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt 
lãnh đạo Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia 
Lào và toàn thể cựu chiến binh Lào cả nước 
xin chân thành cảm ơn Đảng, nhà nước, 
Chính phủ, Hội Cựu chiến binh Việt nam và 
Cựu chiến binh - Doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Xin kính chúc đồng chí Trương Tấn 
Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước 
CHXHCn Việt nam được dồi dào sức khỏe 
và hạnh phúc.

Kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh 
khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết đặc 
biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt nam mãi 
mãi xanh tươi, đời đời bền vững!
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mẹ việt nam anh hùng nGuYễn thỊ bÍch thẢo 
trò chuyện với anh hùng LLvtnd La văn cầu

anh hùng Lao động nGuYễn Đình tRƯờnG - Ủy viên ban thường vụ; Đồng chí ĐÀo hồnG tuYỂn - phó chủ tịch
 hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam trả lời phỏng vấn Đài truyền hình việt nam

Đại tá mai Xuân tâm - phó chủ tịch thường trực, tổng thư ký 
hiệp hội trả lời phỏng vấn vtv 

anh hùng Lao động LÊ văn KiỂm 
 Ủy viên bch trung ương hội ccb 

việt nam, chủ tịch hiệp hội doanh nhân 
cựu chiến binh việt nam trả lời 

phỏng vấn Đài truyền hình việt nam và vov



Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân 
Cựu chiến binh Việt nam đã tiến hành vào 
ngày 07/8/2013 tại Thủ đô Hà nội. Về dự đại 
hội có trên 300 đại biểu đại diện cho trên 
5.000 Doanh nhân Cựu chiến binh, cựu quân 
nhân cả nước.

Đại hội rất vinh dự được đón các đồng 
chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc Việt nam; Đại biểu các Bộ, Ban ngành,  
Đoàn thể; Các đồng chí là lãnh đạo trung 
ương Hội Cựu chiến binh Việt nam và nguyên 
là lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh 
Việt nam các thời kỳ; Đại biểu lãnh đạo Hội 
Cựu chiến binh các Tỉnh, Thành, Bà Mẹ Việt 
nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi 
mới; Đại biểu là Doanh nhân Cựu chiến binh, 
cựu quân nhân và các khách quý của Đại hội.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và Trung 
ương Hội Cựu chiến binh Việt nam.

Trong không khí phấn khởi tin tưởng, 
với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nghĩa tình, 
Đại hội đã thông qua Điều lệ của Hiệp hội và 
bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội gồm các đồng 
chí có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo 
điều hành Hiệp hội.

Các đồng chí thân mến!

Trong nhiệm kỳ 2013-2018 tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn những 
diễn biến phức tạp. Để nghị quyết của Đại 
hội Hiệp hội đi vào cuộc sống, Đại hội yêu cầu 
các đồng chí hãy quán triệt sâu sắc nội dung 
nghị quyết chủ động sáng tạo trong sản xuất 
kinh doanh, đạt hiệu quả cao nhất.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của 

Anh Bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu cũng như 
trên mặt trận kinh tế, hơn lúc nào hết các 
Doanh nhân, doanh nghiệp Cựu chiến binh 
cần phải đoàn kết gắn bó với nhau trên tinh 
thần đồng chí “Tương thân, tương ái” sát cánh 
bên nhau “Đoàn kết, hợp tác, hội nhập cùng 
phát triển”. Chúng ta phấn đấu làm giàu cho 
gia đình và cho quê hương đất nước. Đồng 
thời xây dựng tương lai, tiền đồ tốt đẹp cho 
các thế hệ con em Doanh nhân Cựu chiến 
binh, cựu quân nhân. 

Chúng ta hãy làm tốt đạo lý “Uống nước, 
nhớ nguồn”, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của 
các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 
các gia đình quân nhân còn gặp khó khăn. 
Góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân thực hiện thành công mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”.

Phấn khởi tự hào trước thành công của 
Đại hội, với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng đưa đất nước ngày càng phát triển 
bền vững, các doanh nhân Cựu chiến binh, 
Cựu quân nhân trong cả nước hãy nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc các 
nội dung của nghị quyết Đại hội, vận dụng 
hiệu quả vào doanh nghiệp của mình góp 
phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm 
vụ của năm 2013 và những năm tiếp theo.

Đại hội thân ái gửi đến các đồng chí 
Doanh nhân Cựu chiến binh, cựu quân nhân 
trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các 
đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc và thành đạt.

HiỆP HỘi DOAnH nHÂn CỰU CHiẾn BinH ViỆT nAM

Thư gửi
Các Doanh nhân Cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước



bộ trưởng bộ Lao động thương binh Xã hội nGuYễn thỊ hẢi chuYỀn 
nhận 300 triệu đồng của hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh 

việt nam trao tặng Quỹ  Đền ơn đáp nghĩa

thay mặt hiệp hội, Đại tá mai Xuân tâm 
tặng 150 triệu đồng cho Quỹ học bổng” 

tiếp sức đến trường”

chủ tịch LÊ văn KiỂm cùng cán bộ hiệp hội
 thăm tặng quà gia đình thương binh nghèo, di chứng 

chất độc da cam tại tp biên hòa

Lãnh đạo hiệp hội 
viếng các liệt sĩ 

tại nghĩa trang Liệt sĩ 
huyện Long thành, 

Đồng nai, 
nhân dịp 27-7-2013

chủ tịch LÊ văn KiỂm cùng cán bộ hiệp hội thăm,
 tặng quà mẹ việt nam anh hùng tp biên hòa

HOạT ĐỘNg "ĐỀN ơN ĐÁP NgHĨA" Và TỪ THIỆN XÃ HỘI



Một số 
tiết mục 
văn nghệ 

chào mừng 
Đại hội


