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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG (dự thảo) 
CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG QUẬN 2 

  

Câu  lạc bộ Cờ tướng Quận 2 là một tổ chức được thành lập theo quyết 
định của Trung tâm Thể dục thể thao quận 2 hoạt động theo nguyên tắc tự 
nguyện, tự giác, không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc. Câu lạc bộ (CLB) là 
nơi để các kỳ thủ học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các hoạt 
động cờ tướng do Câu lạc bộ và Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2 tổ chức. 

 
CHƯƠNG I. 

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC 

Điều 1. Tên gọi 

Tên gọi chung: Câu  lạc bộ Cờ tướng Quận 2  

Câu lạc bộ chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ môn Cờ thuộc Trung tâm 
thể dục thể thao quận 2, hoạt động trong khuôn khổ quy định pháp luật nước 
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ  

- Tập hợp cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân 
đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn quận 2 yêu thích bộ môn cờ tướng 
có một sân chơi trí tuệ, giải trí lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. 

- Tạo điều kiện cho các kỳ thủ học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và 
tham gia các hoạt động cờ tướng do Câu lạc bộ và Trung tâm Thể dục Thể thao 
quận 2 tổ chức; qua đó phát hiện nhân tố tích cực, góp phần phát triển phong 
trào cờ tướng quận 2. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động  

- Câu lạc bộ được thành lập và sinh hoạt tại quán Café Karaoke Bến Quê 
(phường An Phú – Quận 2). Điều hành hoạt động của Câu lạc bộ là Ban chủ 
nhiệm trên nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo 
của Bộ môn Cờ thuộc Trung tâm thể dục thể thao quận 2.  
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- Hoạt động của Câu lạc bộ phải dựa theo Chương trình hoạt động hàng 
năm đã đề ra (được Bộ môn Cờ thuộc Trung tâm thể dục thể thao quận 2 thông 
qua) và theo đúng Quy chế Câu lạc bộ. Quyền lợi cá nhân phải luôn đi liền với 
quyền lợi tập thể.  

 
Chương II. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

Nhân sự trong Ban chủ nhiệm do Hội viên Câu lạc bộ bầu ra, bao gồm: 
Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và các ủy viên. Riêng Ban chủ nhiệm lâm thời do bộ 
môn cờ chỉ định. Các chức danh trên phải thông qua phê chuẩn và được Trung 
tâm thể dục thể thao ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ Ban Chủ nhiệm là 1 
năm. 

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạt động có sự tham gia và định hướng của 
Bộ môn cờ Trung tâm thể dục thể thao quận 2. 

Cơ cấu tổ chức của CLB bao gồm các ban: 

+ Ban Chuyên môn 

+ Ban Thông tin- Tuyên truyền 

+ Ban Tài chính - Đối ngoại 

1. Ban Chuyên môn 

- Ban chuyên môn có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện, làm cố vấn, trọng tài 
cho các giải đấu thể thao chính thức và không chính thức, bồi dưỡng kĩ năng cho 
các thành viên câu lạc bộ. 

- Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chủ nhiệm đảm bảo vận hành bộ máy 
hoạt động câu lạc bộ 

- Trưởng ban Chuyên môn là Phó chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ 
nhiệm về mọi hoạt động của Ban, có nhiệm vụ cơ cấu, quản lý, đôn thúc các 
thành viên hoạt động dưới sự giám sát của Ban chủ nhiệm và theo đúng nhiệm 
vụ được giao. 

2. Ban Hoạt động - Thông tin – Tuyên truyền 

-  Có chức năng thu thập hình ảnh, tin tức về các hoạt động, phong trào. 
Tạo nguồn thông tin thông suốt tới các thành viên CLB, cung cấp những thông 
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tin hữu ích cho sinh viên. Tuyên truyền, quảng bá cho các sản phẩm, sự kiện và 
hình ảnh của CLB. 

- Có nhiệm vụ đáp ứng đủ nhu cầu thông tin cho các sản phẩm bản tin, 
chương trình phát thanh, video online và điểm tin tuần trên diễn đàn cờ tướng. 
Tuyên truyền rộng rãi, phổ biến tới nhân dân các hoạt động do CLB tổ chức. 

- Trưởng ban là Phó chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về mọi 
hoạt động của Ban, có nhiệm vụ cơ cấu, quản lý, đôn thúc các thành viên hoạt 
động dưới sự giám sát của Ban chủ nhiệm và theo đúng nhiệm vụ được giao. 

3. Ban Tài chính – Đối ngoại. 

- Ban Tài chính – Đối ngoại có chức năng quản lý thu – chi tài chính, 
tham gia các công tác ngoại giao, tạo dựng các mối quan hệ hợp tác hoạt động 
cho CLB. 

- Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chủ nhiệm đảm bảo sự cân bằng trong 
cán cân ngân sách hoạt động CLB, phối hợp thực hiện công tác đối ngoại và các 
giao dịch thương mại cùng Ban chủ nhiệm. 

- Trưởng ban Tài chính – Đối ngoại là ủy viên Ban chủ nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước Chủ nhiệm về mọi hoạt động của Ban, có nhiệm vụ cơ cấu, quản lý, 
đôn thúc các thành viên hoạt động dưới sự giám sát của Ban chủ nhiệm và theo 
đúng nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm. 

- Soạn thảo báo cáo tổng kết, dự toán và quyết toán tài chính hàng năm, 
xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hàng quý, năm. 

- Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động 
của Câu lạc bộ theo chương trình năm đã đề ra. Duy trì vui chơi, tập luyện 
thường xuyên, thi đấu giao lưu với các Câu lạc bộ khác. Tham gia đầy đủ các 
hoạt động thi đấu giải giao lưu do CLB tổ chức. 

- Xét khen thưởng hội viên có thành tích trong việc tham gia vào các hoạt 
động của Câu lạc bộ và xây dựng, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Câu lạc 
bộ. 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Xây dựng và duy trì sinh 
hoạt Câu lạc bộ thường xuyên để tạo mối liên hệ, trao đổi và giao lưu giữa các 
hội viên và với các Câu lạc bộ cờ tướng khác. 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Câu lạc bộ và việc 
thực hiện quy chế câu lạc bộ của hội viên. 
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- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm với Bộ môn cờ, Trung tâm 
Thể dục thể thao quận 2 về các hoạt động của Câu lạc bộ. 

 
CHƯƠNG III. 

HỘI VIÊN 

Điều 6. Hội viên 

Đối tượng được tham gia Câu lạc bộ là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên 
chức, nhân dân đang sinh sống, công tác trên địa bàn quận 2 nếu có nguyện 
vọng đều được xem xét để trở thành Hội viên Câu lạc bộ. 

Cá nhân có nhu cầu gia nhập CLB phải có Đơn xin gia nhập theo mẫu do 
CLB phát hành. Lệ phí tham gia CLB là 10.000 đồng/người (phục vụ việc làm 
thẻ và các thủ tục). 

Ngoài ra, những cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự 
phát triển của Cậu lạc bộ sẽ được Ban chủ nhiệm xem xét và kết nạp hội viên. 

Điều 7. Quyền lợi và Nghĩa vụ của hội viên 

1. Quyền lợi:  

- Được tham gia sinh hoạt đầy đủ vào các hoạt động tập luyện và thi đấu 
của Câu lạc bộ. 

- Được tham gia thi đấu, giao lưu và học hỏi với các hội viên khác và các 
Câu lạc bộ khác. 

- Được tham gia Đại hội Hội viên, được quyền ứng cử, đề cử vào Ban chủ 
nhiệm Câu lạc bộ. 

- Có quyền tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào Chương trình, Kế 
hoạch hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Được bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng trước pháp luật và công 
luận. 

- Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp tích cực, xuất 
sắc chung cho Câu lạc bộ.  

2. Nghĩa vụ: 

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế của Câu lạc bộ, Chương trình hoạt động 
của Câu lạc bộ. 

- Tích cực tham gia tập luyện và thi đấu theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm 
Câu lạc bộ.  
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- Góp ý xây dựng Câu lạc bộ góp phần phát triển Câu lạc bộ ngày càng 
vững mạnh. 

- Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Câu lạc bộ, vận động các 
cá nhân, tổ chức khác tham gia hưởng ứng các hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Củng cố khối đoàn kết nội bộ, tham gia và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt 
động của Câu lạc bộ. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quỹ. 

- Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ và của hội viên, không được nhân danh 
Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 
phân công. 

- Đóng hội phí đầy đủ. 

-Tham gia ít nhất 50% số lần sinh hoạt định kỳ của CLB. Định kỳ 3 
tháng, Ban chủ nhiệm rà soát và xóa tên những hội viên vi phạm quy chế CLB. 

 
CHƯƠNG IV. 

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

Điều 8. Khen thưởng 

- Các cá nhân và tập thể tích cực trong hoạt động của Câu lạc bộ, đặc biệt 
là đạt được nhiều thành tích cao trong tập luyện và thi đấu sẽ được Ban chủ 
nhiệm Câu lạc bộ đề xuất khen thưởng. 

- Hình thức khen thưởng sẽ do Trung tâm thể dục thể thao quận 2 quyết 
định. 

Điều 9. Kỷ luật 

- Cá nhân, tổ chức vi phạm Quy chế Câu lạc bộ thì tùy mức độ sẽ bị kỷ 
luật dưới các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cho thôi chức vụ trong Ban chủ 
nhiệm Câu lạc bộ, thôi công nhận Hội viên Câu lạc bộ. 

 
CHƯƠNG V. 

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ 

Điều 10. Các nguồn thu 

- Hội viên đóng góp (do hội viên thống nhất). 

- Tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ từ Trung tâm thể dục thể thao quận 2 hỗ trợ. 

- Từ các nguồn vận động xã hội khác. 
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Điều 12. Các khoản chi 

- Chi phí tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, các hoạt động khác cho Câu 
lạc bộ. 

- Chi phí trang phục, đi lại, nước uống khi tập luyện và thi đấu.  

- Giao lưu thi đấu trao đổi kinh nghiệm với các Câu lạc bộ khác. 

- Mua sắm trang thiết bi, dụng cụ tập luyện và thi dấu. 

Điều 11. Quản lý, sử dụng và thông tin tài chính: 

- Tài chính của Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm phân công cho Ủy viên 
phụ trách Tài chính giữ. Được sử dụng khi có sự nhất trí của Ban chủ nhiệm. 

- Các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của Câu lạc bộ được công 
khai tại các kỳ đại hội, sẽ được công khai trên bản tin của Câu lạc bộ về Các 
khoản thu đóng góp từ các hội viên; các khoản chi vào các công việc cụ thể và 
tình hình quỹ của Câu lạc bộ đến thời điểm báo cáo. 

 
CHƯƠNG VI. 

NGỪNG HOẠT ĐỘNG – THANH LÝ 

Điều 12. Câu lạc bộ ngừng hoạt động trong các trường hợp sau. 

- Giải thể vì hoạt động của CLB không cần thiết nữa. 

- Chuyển thể thành một tổ chức mới. 

- Theo quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Việc ngừng hoạt động của CLB phải được thực hiện bằng Nghị quyết 
của CLB, báo cáo với bộ môn cờ và được sự cấp thuận của Trung tâm thể dục 
thể thao q2. 

Điều 13. Tài sản của CLB sẽ được Ban Hoạt động - Tài chính – Đối ngoại 
thanh lý để kiểm kê, thanh toán và xử lý tài sản theo quyết định của Ban chủ 
nhiệm dưới sự giám sát của bộ môn cờ. 

 
CHƯƠNG VII. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

- Tất cả Hội viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng quy định của Quy chế 
này. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy chế này. 
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- Trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề cần sửa đổi, Ban chủ nhiệm sẽ 
tổng hợp trình hội nghị Câu lạc bộ xem xét. 

- Việc sửa đổi, bổ sung phải có sự thống nhất của hơn 50% Hội viên Câu 
lạc bộ và được Trung tâm thể dục thể thao quận 2 công nhận./. 

                                                                                                                                  
              THÔNG QUA                                               CHỦ NHIỆM  
TT THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 2                                                                    
                                                           

 
 
 


