
ĐIỀU LỆ HỘI DOANH NHÂN NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ 

Chương I 

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HỘI 

Điều 1. Thông tin về Hội:  

1. Tên Tiếng Việt: Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ. 

2. Tên Tiếng Anh: The Vietnamese Entrepreneurs Network in the United States of America. 

3. Tên viết tắt tiếng Anh: VENUSA. 

4. Ngày thành lập: 04-07-2020 

5. Website chính thức: http://venusa.us 

6. Biểu tượng của Hội: 

 

Biểu tượng của Hội dựa trên đường nét của chữ V, viết tắt của Việt Nam và người Việt. Hình 

tượng cánh chim vươn mình bay cao thể hiện khát vọng thành công và không ngừng chinh 

phục những đỉnh cao mới của người Việt. Màu xanh  tượng trưng cho sự tin tưởng và chữ tín - 

nền tảng của sự hợp tác và kết nối  của cộng đồng doanh nhân người Việt tại Mỹ. 

 

Điều 2. Sứ mệnh của Hội:  

1. Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ được thành lập và hoạt động dưới hình thức phi lợi nhuận 

501(c)(3) theo luật pháp Hoa Kỳ.  

2. Hội hướng đến kết nối nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp người Việt nhằm tăng 

cường hợp tác, trao đổi thông tin và cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Mỹ, Việt Nam và các nước 

trên thế giới. 
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3. Hội thúc đẩy phát triển các quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu 

tư, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, văn hóa, nghệ thuật và thiện nguyện. 

Điều 3. Cơ sở pháp lý:  

Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, hoạt động theo mô 

hình tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ và Điều lệ Hội.  

Điều 4. Phạm vi và lĩnh vực hoạt động: 

1. Hội doanh nhân người Việt tại Mỹ đăng ký hoạt động trên toàn nước Mỹ và mở rộng hợp tác 

với Việt Nam và các nước. 

2. Hội ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh, sản xuất, thương mại, trao 

đổi văn hoá, nghệ thuật, v.v. của doanh nhân người Việt trong các lĩnh vực được pháp luật cho 

phép. 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động:  

1. Hội tôn trọng sự dân chủ, bình đẳng. 

2. Các hoạt động của Hội được đảm bảo tính công khai và minh bạch bởi ban quản trị Hội. 

3. Hội tự bảo đảm kinh phí hoạt động.  

4. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và nguồn lực tài chính được sử dụng cho các 

hoạt động đúng với sứ mệnh của Hội. 

Chương II 

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ 

Điều 6. Quyền hạn của Hội: 

1. Bảo vệ quyền hạn và lợi ích hợp pháp được công nhận bởi pháp luật của hội viên. 

2. Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối ngoại cũng như đối nội phù hợp với chức năng 

và Điều lệ Hội. 

3. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ.  

4. Gây quỹ hội thông qua hội phí từ hội viên và nguồn thu từ hoạt động cho phép bởi pháp luật 

để phục vụ các hoạt động phù hợp với chức năng của Hội. 
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5. Được quyền nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức người Việt và quốc 

tế cho các hoạt động của Hội.  

Điều 7. Nghĩa vụ của Hội:  

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tổ chức và hoạt động Hội.  

2. Liên kết mạng lưới hội viên để tổ chức các hoạt động vì lợi ích chung của Hội và từng hội 

viên theo đúng mục đích và Điều lệ Hội. 

3. Tập hợp nguồn lực của doanh nhân người Việt trên toàn nước Mỹ nhằm tăng cường liên 

doanh, cùng phát triển các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, sản xuất, thương mại tại Mỹ, Việt 

Nam và các nước trên thế giới.  

4. Tổ chức các hội thảo, hội chợ, diễn đàn, v.v. nhằm tạo cơ hội cho doanh nhân người Việt và 

quốc tế tại Mỹ gặp gỡ và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá giới thiệu sản phẩm 

và truyền cảm hứng lẫn nhau, cùng tìm kiếm cơ hội  hợp tác. 

5. Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, mở rộng hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, thành 

lập và thúc đẩy các mối quan hệ giữa Hội và các tổ chức doanh nhân khác để hỗ trợ hội viên 

trong các hoạt động hợp nhằm nâng cao vị thế của Hội, hội viên và doanh nhân Việt Nam.  

6. Phổ biến cho hội viên các quy định của pháp luật, chính sách, thông tin và các quy chế có 

liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. 

7. Quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 

Chương III 

HỘI VIÊN 

Điều 8. Hội viên và tiêu chuẩn: 

1. Hội viên là các doanh nhân người Việt tự nguyện gia nhập Hội, phù hợp với quy định tại Điều 

8, khoản 2 của Điều lệ Hội và tán thành Điều lệ Hội. Ngoài ra, các doanh nghiệp người Việt tại 

Mỹ có thể cử một người đại diện là người Việt để tham gia vào Hội. 

2. Tiêu chuẩn hội viên : Là doanh nhân người Việt có uy tín tại địa bàn hoạt động, được sự giới 
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thiệu của ít nhất một hội viên hoặc cơ quan, công ty, pháp nhân có đăng ký hoạt động tại Hoa 

Kỳ. 

Điều 9. Quyền lợi của hội viên: 

1. Được tham gia vào hoạt động của Hội. 

2. Được thảo luận, kiến nghị và đề đạt ý kiến, nguyện vọng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của 

Hội và Điều lệ Hội. 

3. Được quyền đề cử, bầu cử, ứng cử vào các chức vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội 

và pháp luật. 

4. Được giúp đỡ và giới thiệu với các doanh nhân và tổ chức doanh nhân khác tại Mỹ, Việt 

Nam và trên toàn thế giới để tìm kiếm cơ hội hợp tác. 

5. Được bảo vệ quyền và các lợi ích trong các hoạt động hợp tác theo quy định của pháp luật 

Hoa Kỳ. 

6. Được ra khỏi Hội nếu không muốn hoặc không thể tiếp tục tham gia. 

7. Được cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. 

8. Được cấp thẻ hội viên. 

9. Hội viên danh dự có quyền lợi và nghĩa vụ giống như hội viên chính thức ngoại trừ quyền 

ứng cử vào các chức vụ theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật Hoa Kỳ. 

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 

2. Tham gia vào các sự kiện và hoạt động sinh hoạt của Hội. 

3. Liên kết với các hội viên khác để xây dựng Hội đoàn kết và phát triển vững mạnh. 

4. Bảo vệ uy tín và lợi ích của Hội.  

5. Không được nhân danh Hội trong các hoạt động cá nhân trừ khi được phân công bởi ban 

quản trị Hội thông qua văn bản. 

6.  Thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng Hội, chương trình hoạt động của Hội. 

7. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.  
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Điều 11. Thủ tục tham gia và rút khỏi Hội: 

1. Hồ sơ của hội viên sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu có thể truy xuất để tìm kiếm thông tin của 

từng hội viên. 

2. Thủ tục tham gia và rút khỏi Hội sẽ được thực hiện thông qua website của Hội. 

3. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin tham gia hoặc rút khỏi Hội, cá nhân hoặc 

tổ chức đệ đơn sẽ được nhận phản hồi về quyết định của Hội. 

4. Tư cách hội viên sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau : 

a) Tự nguyện xin ra khỏi Hội thông qua đơn. 

b) Là cá nhân bị tước quyền công dân theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

c) Là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Trong trường hợp tổ chức bị đình chỉ hoạt động, tư cách hội viên của tổ chức sẽ 

bị đình chỉ cho đến khi tổ chức chính thức hoạt động trở lại theo quy định của pháp luật. 

d) Không thể tham gia hoạt động của Hội hoặc qua đời. 

5. Tư cách hội viên sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội. 

b) Hoạt động trái với mục đích và sứ mệnh của Hội. 

c) Có hành vi gây tổn hại tới uy tín hoặc tài chính của Hội. 

d) Không đóng hội phí đúng thời hạn. 

6. Ngoài ra, hội viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách nếu có sự nhất trí của hơn 1/2 số thành viên 

ban quản trị Hội. Quyết định xóa tên hội viên sẽ có hiệu lực kể từ ngày chủ tịch Hội ký. 

7. Quyền và nghĩa vụ của hội viên bắt đầu chấm dứt kể từ ngày ban quản trị Hội ra quyết định 

chấm dứt tư cách hội viên. 

Chương IV 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội: 
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1. Ban quản trị. 

2. Ban cố vấn. 

3. Các chi hội tại các khu vực. 

4. Các nhóm chuyên môn: 

a) Nhóm  kế toán - tài chính. 

b) Nhóm truyền thông. 

c) Nhóm tham mưu nội dung hoạt động. 

d) Nhóm quan hệ quốc tế. 

e) Nhóm chăm sóc hội viên. 

f) Các nhóm chuyên môn khác. 

Điều 13. Ban quản trị: 

1. Ban quản trị Hội là bộ phận lãnh đạo cao nhất của Hội. 

2. Ban quản trị bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội 

b) Phó Chủ tịch Hội 

c) Thủ quỹ Hội 

d) Thư ký Hội 

e) Các quản trị viên. 

3. Thành viên ban quản trị có nhiệm kỳ kéo dài 3 năm. Hội không giới hạn số lượng ứng cử 

viên cho mỗi vị trí trong ban quản trị bao gồm vị trí Chủ tịch Hội. Người đắc cử là người có hơn 

50% số lượng phiếu bầu. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào nhiều hơn 50% phiếu 

bầu, hai ứng cử viên có lượng số phiếu bầu cao nhất sẽ được chọn làm ứng cử viên cho vòng 

bầu tiếp theo cho đến khi có một ứng cử viên nắm hơn 50% số lượng phiếu bầu. 

4. Nhiệm vụ và quyền của ban quản trị: 

a) Chủ trương các chương trình, sự kiện và hoạt động sinh hoạt của Hội. 

b) Thông cáo kết quả hoạt động hằng năm cho hội viên. 
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c) Phê duyệt và quyết toán tài chính. 

d) Quản lý kết nạp và khai trừ hội viên. 

e) Quản lý nhân sự của các bộ phận khác của Hội. 

5. Các quyết định của ban quản trị được thông qua hợp lệ nếu có trên 50% số thành viên ban 

quản trị đồng ý biểu quyết thông qua. Hình thức biểu quyết sẽ thông qua văn bản tán thành 

hoặc họp mặt. Một cuộc họp mặt biểu quyết của Hội được coi là hợp lệ khi có Chủ tịch Hội và 

trên 70% số thành viên trong ban quản trị tham gia. 

Điều 14. Ban cố vấn: 

1. Ban cố vấn là những cá nhân có uy tín trong xã hội và được tán thành bổ nhiệm làm thành 

viên ban cố vấn bởi ban quản trị. 

2. Ban cố vấn có vai trò:  

a) Cố vấn các hoạt động, sự kiện của Hội đúng với chuyên môn và lĩnh vực của bản thân. 

b) Đề xuất những ý tưởng, hoạt động phù hợp với tôn chỉ của Hội và pháp luật Hoa Kỳ, có 

ích cho sự phát triển bền vững của Hội và lợi ích của hội viên. 

c) Đề cử nhân sự cho các chi hội của Hội và các nhóm chuyên môn. 

Điều 15. Chi hội: 

1. Chi hội được phân bổ theo từng khu vực địa lý được ban quản trị phê chuẩn.  

2. Các hoạt động của chi hội cần tuân thủ theo chương trình chung của Hội và Điều lệ Hội cũng 

như luật pháp Hoa Kỳ. 

3. Chi hội sẽ bị đình chỉ hoặc giải thể nếu vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội hoặc vi phạm pháp 

luật Hoa Kỳ.  

Điều 16. Các nhóm chuyên môn: 

1. Thành viên của các nhóm chuyên môn được bổ nhiệm bởi ban quản trị. 

2. Hoạt động của các nhóm chuyên môn sẽ được trang trải bằng ngân sách của Hội. Các nhóm 

chuyên môn có nghĩa vụ báo cáo dự toán thu chi lại với nhóm kế toán - tài chính để trình lên 

ban quản trị xét duyệt. 
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3. Các nhóm chuyên môn khác sẽ được xem xét thành lập bởi ban quản trị nếu phù hợp với 

tình hình thực tế. 

Điều 17. Đổi tên và giải thể Hội: 

Việc đổi tên và giải thể Hội sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ và quyết 

định của ban quản trị Hội. 

Chương V 

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH 

Điều 18. Tài chính và tài sản của Hội: 

1. Nguồn thu của Hội sẽ bao gồm: 

a) Hội phí hàng năm được đóng bởi hội viên. Mức phí sẽ do ban quản trị Hội quy định. 

b) Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ. 

c) Tiền tài trợ và ủng hộ của các cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ. 

d) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ. 

2. Chi tiêu của Hội sẽ bao gồm: 

a) Chi tiêu cho các sự kiện, hoạt động sinh hoạt của Hội theo quy định của pháp luật Hoa 

Kỳ. 

b) Chi tiêu thực hiện chế độ đãi ngộ đối với những cá nhân làm việc cho Hội theo quy định 

của ban quản trị Hội phù hợp với các quy định của pháp luật Hoa Kỳ. 

c) Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động phù hợp với Điều lệ Hội và pháp luật Hoa 

Kỳ. 

3. Ngoài ra, các tài sản của Hội bao gồm văn phòng đại diện, trang thiết bị và phương tiện phục 

vụ cho hoạt động của Hội. 

Điều 19. Quản lý tài chính và tài sản của Hội: 

1. Ngân sách và tài sản của Hội chỉ được phục vụ cho các hoạt động của Hội theo quy định của 

Điều lệ Hội và pháp luật Hoa Kỳ. 
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2. Ngân sách và tài sản của Hội trong trường hợp Hội giải thể sẽ được xử lý theo quy định liên 

quan của pháp luật Hoa Kỳ. 

3. Ban quản trị sẽ quản lý ngân sách và tài sản của Hội để đảm bảo tính công khai, minh bạch, 

và hợp lý trong việc sử dụng phục vụ hoạt động của Hội. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội: 

Chỉ ban quản trị Hội được quyền sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội 

sẽ được thông qua khi có từ trên 70% số thành viên của ban quản trị trở lên tán thành. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành: 

1. Điều lệ Hội bao gồm 6 chương và 21 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày thành lập Hội. 

2. Tất cả thành viên bao gồm ban lãnh đạo và hội viên có trách nhiệm thực hiện Điều lệ Hội. 

3. Ban quản trị Hội có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện Điều lệ Hội này. 

 

 THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Nguyễn Đình Phú 

Phạm Cảnh Toàn 

Trần Quốc Nhật Minh  

Nguyễn Hoàng Phương  

 

Phạm Nguyễn Đăng Trình 

Trần Tố Uyên 

Nguyễn Phước Phương Dung 

Uông Đình Minh

 

BAN CỐ VẤN  

Ông Triệu Phát - President and CEO of Creekbridge Group Inc. 

Ông David Duong - President and CEO of California Waste Solutions 

Ông Peter Hong - Vice Chairman of The Association of Vietnamese Entrepreneurs Abroad  
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