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HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ BARCELONA  
TẠI VIỆT NAM - FCBVN 

 
                                    
 
 
 

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ 

BARCELONA TẠI VIỆT NAM - FCBVN 
 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng 
1. Tên tiếng Việt: HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ BARCELONA 
TẠI VIỆT NAM - FCBVN. 
2. Tên tiếng nước ngoài (Tiếng Anh): Barçamania Community in Vietnam. 
• Website: www.fcbarcelona.com.vn 
• Fanpage: https://www.facebook.com/FCBVietNam 

• Biểu tượng (logo):  
• Bài hát truyền thống: Bài ca Barçamania Việt Nam (lời Việt của El Cant del Barça) 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Hội Cổ động viên FC Barcelona tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là FCBVN) là tổ chức 
xã hội của công dân Việt Nam có chung niềm đam mê bóng đá, hâm mộ CLB bóng 
đá  Barcelona, tự nguyện thành lập nhằm các thực hiện tôn chỉ, mục đích sau: 
1. Chia sẻ niềm đam mê, nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe; tập hợp, 
giao lưu, đoàn kết hội viên để cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập và công 
tác. 
2. Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; văn hóa, du lịch Việt 
Nam đến bạn bè Tây Ban Nha và Thế giới. 
3. Xây dựng hình ảnh một Hội CĐV chuyên nghiệp, góp phần nâng cao văn hóa cổ 
vũ bóng đá của giới trẻ. 
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4. Xây dựng Quỹ hội, thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện và tương trợ hội viên, 
góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cho đất nước. 
5. Liên kết với CLB bóng đá Barcelona (Tây Ban Nha) và các đối tác chính thức của 
CLB để phát triển phong trào bóng đá trên toàn quốc; góp phần thúc đẩy nền bóng đá 
Việt Nam nói riêng và phong trào thể dục thể thao quần chúng trở nên vững mạnh. 

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Trụ sở của Hội đặt tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 
1. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực thể thao, cụ thể là xây dựng 
phát triển cộng đồng những người yêu thích Câu lạc bộ bóng đá Barcelona và tổ chức 
sự kiện giao lưu, truyền thông quảng bá mục đích hoạt động của Hội. 
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, Ngành có liên quan đến 
lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật. 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 
Tổ chức, hoạt động của Hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 
1. Tự nguyện, tự quản. 
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 
4. Không vì mục đích lợi nhuận, không phục vụ mục đích cá nhân. 
5. Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ Hội. 
6. Hội sẽ chỉ công nhận các phát ngôn từ các nguồn dưới đây là các phát ngôn chính 
thức, đại diện cho tiếng nói của Hội: 

a) Website, Fanpage chính thức của FCBVN;  
b) Fanpages, Groups của các FCB Địa phương trực thuộc FCBVN;  
c) Ban lãnh đạo, các Ủy viên phát triển của FCBVN; 
d) Người đại diện các FCB địa phương trực thuộc FCBVN. 

7. Để đảm bảo tính khách quan, tránh các sự hiểu nhầm không đáng có và tinh thần 
đoàn kết của Cộng đồng Barçamania Việt Nam, khi có thắc mắc gì về các sự kiện mà 
Hội tổ chức, chỉ đại diện của Nhóm/Đoàn đó có quyền liên hệ trực tiếp với BTC hoặc 
BLĐ Hội để được giải đáp thắc mắc, không được phép post lên facebook ở bất kì 
group/fanpage nào, đồng thời nhắc nhở các thành viên tuân thủ nghiêm quy định này. 

Điều 6. Quy định về việc sử dụng nhãn hiệu/logo 
1. Các sự kiện do FCBVN tổ chức online hoặc offline đều phải sử dụng logo FCBVN. 
2. Đối với các sự kiện (online/offline) do FCB địa phương trực thuộc FCBVN tổ chức, 
ngoài logo riêng của FCB địa phương mình, phải gắn thêm logo FCBVN với kích thước 
và vị trí tương đương. 
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3. Khi có sự thay đổi về Logo FCBVN, Ban lãnh đạo Hội phải ra thông báo cho đại diện 
các FCB địa phương, và trên các kênh truyền thông chính thức của FCBVN. 

 
CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ 

Điều 7. Quyền hạn 
Ngoài các quyền khác của Hội được pháp luật quy định về thành lập, hoạt động và 
quản lý Hội, theo Điều lệ này, Hội còn có các quyền sau:    
1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. 
2. Tuyên truyền mục đích của Hội. 
3. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của Hội. 
4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
5. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật. 
6. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động 
kinh doanh theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động. 
7. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt 
động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có). 
8. 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 Hội hoạt động; báo cáo cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia 
nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.  
9. Xây dựng kế hoạch phát triển phòng trào bóng đá trong quần chúng các tỉnh thành 
trên cả nước; 
10. Tổ chức các giải thi đấu bóng đá phong trào trên phạm vi toàn quốc, qua đó phát 
hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ cho môn bóng đá. 
11. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến bóng đá 
nhằm tác động và thúc đẩy phát triển bóng đá phong trào. 
12. Xây dựng phong cách – văn hóa bóng đá và văn hóa cổ vũ bóng đá với các tiêu 
chí: thân thiện, lịch sự, bình đẳng, trung thực, nghiêm túc, cao thượng. 

Điều 8. Nhiệm vụ 
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. 
Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đă được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt 
động của 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. Không lợi dụng hoạt động của Hội phục vụ mục đích, lợi ích cá nhân. 
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi 
ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm phát triển lĩnh 
vực liên quan đến hoạt động của Hội. 
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3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp 
luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy định của Hội. 
4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ 
trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp 
luật. 
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định 
của pháp luật. 
6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức ứng xử trong hoạt động của Hội. 
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật 
và quy định của Hội. 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu (nếu có). 
 

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN 

Điều 9. Hội viên, tiêu chuẩn Hội viên 
1. Hội viên của Hội là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đang sinh sống 
trên lãnh thổ Việt Nam hâm mộ Câu lạc bộ bóng đá Barcelona, tự nguyện xin gia 
nhập Hội và thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ này. 
2. Tiêu chuẩn hội viên: 
Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Điều lệ này thì điều kiện để 
xin gia nhập Hội là: 
a) Đã bấm nút “like” trang fanpage chính thức của Hội hoặc có tài khoản tại Diễn đàn 
của Hội; 
b) Tham gia offline hoặc các hoạt động khác do Hội tổ chức ít nhất 02 lần/năm;  
c) Được Ban lãnh đạo các Chi hội địa phương hoặc Ban lãnh đạo mảng online của 
Hội phê duyệt cho phép gia nhập Hội. 
d) Đóng Hội phí thành viên hàng năm theo quy định của Hội* 
*: Khi hoàn tất các đủ các điều kiện để làm Thẻ thành viên, FCBVN sẽ thông báo 
rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức của Hội. 

Điều 10. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp Hội viên; thủ tục ra Hội 
1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp Hội viên:  

a) Người muốn vào Hội phải có đủ tiêu chuẩn theo Khoản 2, Điều 9 Điều lệ này 
và tự nguyện làm đơn xin vào Hội; 

b) Ban lãnh đạo các Chi hội địa phương đưa vào danh sách những người muốn 
được kết nạp, nộp về Ban lãnh đạo Trung ương Hội; 

c) Ban lãnh đạo Trung ương Hội là cơ quan xét quyết định kết nạp người hâm mộ 
trở thành Hội viên của Hội. Người hâm mộ sẽ được ghi vào danh sách cổ động 
viên, được cấp thẻ Hội viên và thông báo trên kênh thông tin của Chi hội địa 
phương. Hội viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ kể từ ngày trở thành thành 
viên chính thức của Hội; 
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d) Việc kết nạp hội viên mới phải được trên 2/3 (hai phần ba) số uỷ viên Ban lãnh 
đạo Trung ương Hội tán thành; 

e) Mỗi tháng Hội tổ chức xét kết nạp hội viên một lần; 
f) Căn cứ kết quả xét kết nạp của Ban lãnh đạo Trung ương Hội, Chủ tịch Hội là 

người ký quyết định kết nạp. Thời gian tham gia Hội của hội viên được tính từ 
ngày ra quyết định. 

2. Thủ tục ra Hội:  
Hội viên của Hội ra khỏi Hội trong các trường hợp sau: 

a) Tự nguyện ra khỏi Hội theo đơn gửi tới Ban lãnh đạo Trung ương Hội hoặc 
Chi hội địa phương; 

b) Vi phạm quy định của Hội và bị Ban lãnh đạo Trung ương Hội áp dụng hình 
thức khai trừ khỏi Hội. 

c) Vi phạm các quy định của Pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng đến uy tín, tôn 
chỉ mục đích của Hội. 

Hội viên ra khỏi Hội, bị khai trừ khỏi Hội sẽ chấm dứt các quyền liên quan đến Hội 
kể từ ngày Ban lãnh đạo Trung ương Hội ra quyết định về việc ra khỏi Hội hoặc khai 
trừ khỏi Hội đối với Hội viên đó. Hội viên ra khỏi Hội, bị khai trừ khỏi Hội sẽ phải 
hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có) theo đúng quy định điều lệ Hội. 

Ðiều 11. Quyền, lợi ích của các Hội viên 
1. Được tham gia các hoạt động của Hội và các Chi hội địa phương tuỳ theo khả năng 
của mình. 
2. Được thảo luận, trao đổi các thông tin về bóng đá trên trang web của Hội phù hợp 
với mục đích hoạt động của Hội. 
3. Được thông báo cập nhật tin tức về các hoạt động của đội bóng, thông tin về các 
Hội viên và những hoạt động của Hội. 
4. Được ưu tiên mua vé hoặc phát vé mời tham gia các sự kiện chính thức của CLB 
Barcelona hoặc các sự kiện lớn do Hội liên kết với các đơn vị tổ chúc sự kiện tổ chức 
tại Việt Nam (nếu có). 
5. Được phát trang phục và phương tiện cổ vũ theo quy định của Hội (nếu có); 
6. Tham gia các chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa các Hội viên để tăng tinh thần 
đoàn kết, phát triển; 
7. Được giao lưu, chụp hình và tham gia các hoạt động giải trí cùng các cầu thủ của 
CLB theo chương trình tổ chức giữa Hội cổ động viên và CLB; 
8. Ðược Hội giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin 
về mọi lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Hội và Chi hội địa phương; 
9. Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, 
chương trình hành động của Hội và Chi hội địa phương; 
10. Được tham gia Đại hội của Hội và Chi hội địa phương; 
11. Ðược tham gia đề cử/ứng cử vào BLĐ Trung ương Hội, Chi hội địa phương. 
12. Được hưởng các quyền và lợi ích khác theo quyết định của Ban Chấp hành. 
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Điều 12. Nghĩa vụ của các Hội viên 
1. Chấp hành Điều lệ của Hội và tham gia các hoạt động của Hội theo sự phân công, 
chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung ương Hội; 
2. Thực hiện việc tuyên truyền, cổ vũ cho đội bóng một cách văn minh, lịch sự theo 
đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; không gây gổ, lăng mạ các Hội viên Hội 
cổ động viên khác và các CLB Bóng đá khác; 
3. Không thực hiện bất kỳ hoạt động nào dưới danh nghĩa Hội hay Hội viên cho mục 
đích chính trị, đảng phái, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tuyên truyền, đả phá, đảo 
chính, âm mưu lật đổ chính quyền… Để làm rõ, mọi hành động tương tự nêu trên của 
mỗi Hội viên (nếu có) được coi là hành động độc lập của Hội viên đó, không phải là 
ý chí hay mong muốn của Hội, Hội viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình theo 
quy định của pháp luật. Tự chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra cho Hội, 
CLB Bóng đá và những thiệt hại gây ra cho tổ chức, cá nhân khác khi vi phạm các 
quy định của Hội và quy định của pháp luật. 

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật 
1. Khen thưởng: Những Hội viên có công đóng góp cho sự phát triển của Hội sẽ được 
Ban lãnh đạo xem xét khen thưởng theo quy định của Hội. Các hình thức khen 
thưởng gồm: Bằng khen, kỷ niệm chương, vé xem đá bóng hoặc trang phục, giầy, quả 
bóng đá có chữ ký của cầu thủ và các hình thức khen thưởng khác, hình thức khen 
thưởng sẽ do Ban lãnh đạo quyết định trong từng trường hợp cụ thể. 
2. Kỷ luật: Tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm, Hội có thể quyết định các hình thức kỷ 
luật như nhắc nhở, cảnh cáo, khai trừ khỏi Hội hoặc các hình thức khác đối với các 
Hội viên có một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm Điều lệ, quy chế và các quy định của Hội; 
b) Không tuân theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Hội; 
c) Không tham gia các hoạt động của Hội trong khoảng thời gian 06 tháng liên 

tục mà không có lý do chính đáng; 
d) Lợi dụng danh nghĩa Hội viên, Hội để thực hiện những hoạt động trái với tôn 

chỉ, mục đích của Hội hoặc vi phạm pháp luật. 
 

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 14. Cơ cấu tổ chức của Hội 
1. Đại hội.  
2. Ban lãnh đạo Trung ương Hội. 
3. Các Chi Hội địa phương. 
4. Các ban chuyên môn. 

Điều 15. Đại hội 
Đại hội là Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội bao gồm tất cả các hội viên. Đại hội tổ 
chức định kỳ hai năm một lần. Ngoài Đại hội thường niên, Hội có thể tổ chức Đại hội 
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bất thường khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban lãnh đạo Trung ương 
Hội hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên đề nghị. 
1. Nhiệm vụ của Đại hội: 

a) Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (gồm các nội dung về tổ chức hoạt 
động, tài chính, khen thưởng – kỷ luật…); 

b) Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội; 
c) Thảo luận và thông qua Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội; 
d) Thay đổi tên, địa chỉ, biểu trưng, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội; 
e) Thảo luận, đóng góp ý kiến; 
f) Bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới ; 
g) Các nội dung khác (nếu có); 
h) Thông qua nghị quyết Đại hội. 

2. Thời gian, địa điểm và Ban tổ chức Đại hội  
a) Đại hội toàn quốc FCBVN được tổ chức định kỳ 02 năm/lần vào tháng 8 của 
các năm lẻ.  
b) Địa điểm tổ chức Đại hội được luân phiên giữa các tỉnh, thành phố trên toàn 
quốc, do Ban lãnh đạo FCBVN quyết định dựa trên hồ sơ đăng cai của các Chi 
hội địa phương. Địa điểm tổ chức được quyết định và thông báo trước tháng 5 của 
năm tổ chức Đại hội. 
c) Ban Tổ chức Đại hội do Hội trưởng Chi hội địa phương đăng cai tổ chức Đại 
hội thành lập, chịu trách nhiệm toàn bộ về quá trình tổ chức Đại hội. 

3. Các công việc cần thực hiện để tổ chức họp Đại hội: 
a) Lập danh sách Hội viên có quyền tham dự; 
b) Lập chương trình và nội dung Đại hội; 
c) Dự thảo nghị quyết của Đại hội theo nội dung dự kiến của Đại hội; danh sách 

và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Ban 
lãnh đạo, Ban chuyên môn; 

d) Xác định thời gian và địa điểm tổ Đại hội; 
e) Gửi thông báo mời họp đến từng Hội viên có quyền dự họp theo quy định của 

Điều lệ này; 
f) Các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội. 

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

định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định; 
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một 

phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành; 
c) Các nghị quyết của Đại hội có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời 

điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 
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Điều 16. Ban lãnh đạo trung ương Hội (hoặc Ban lãnh đạo FCBVN) 
1. Ban lãnh đạo FCBVN là cơ quan quản lý, điều hành các hoạt động của FCBVN, có 
toàn quyền thay mặt Hội để quyết định, thực hiện các hoạt động của Hội, trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. 
2. Ban lãnh đạo FCBVN có nhiệm kỳ 02 năm, do Đại hội bầu ra để thực hiện chức 
năng điều hành các hoạt động của Hội. Ủy viên Ban lãnh đạo FCBVN phải là Hội 
viên chính thức của FCBVN. Trong quá trình hoạt động, những Ủy viên Ban lãnh 
đạo FCBVN nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin miễn nhiệm. 
Trường hợp Ủy viên Ban lãnh đạo FCBVN không tham dự các hoạt động của Ban 
lãnh đạo mà không có lý do chính đáng trong thời gian 03 tháng liên tục hoặc vi 
phạm kỷ luật của Hội thì có thể bị bãi nhiệm. Trong quá trình hoạt động, nếu cần 
thiết, theo đề nghị của Ban lãnh đạo hiện thời, Đại hội có thể quyết định bổ sung 
thêm hoặc bầu lại Ủy viên Ban lãnh đạo FCBVN.  
3. Ban lãnh đạo FCBVN có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của Hội; 
b) Tổ chức các chương trình, hoạt động của Hội; 
c) Tổ chức Đại hội thường niên và bất thường; 
d) Ra quyết đinh kết nạp Hội viên theo danh sách đề cử do Ban lãnh đạo Chi hội 

địa phương gửi lên; 
e) Trình báo cáo hoạt động của Hội lên Đại hội; 
f) Kiến nghị việc thay đổi tên, địa chỉ, biểu trưng, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể Hội 
g) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của các Ban chuyên môn, 

Ban lãnh đạo Chi hội địa phương và các tổ chức khác thuộc Hội (nếu có). 
4. Ban lãnh đạo FCBVN họp mỗi tháng một lần hoặc họp bất thường theo sự triệu tập 
của Chủ tịch Hội (hình thức họp có thể gặp trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng 
Internet). 
5. Ban lãnh đạo FCBVN thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý 
kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác. Mỗi Ủy viên Ban lãnh đạo có một phiếu biểu 
quyết. 
6. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Ban lãnh đạo FCBVN tuân 
thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Hội.  

Điều 17. Chi hội địa phương (hoặc FCB địa phương) 
1. Chi hội địa phương tổ chức tập hợp các thành viên của FCBVN đang sinh sống, 
học tập hoặc làm việc trên cùng một tỉnh, thành phố. Mỗi tỉnh, thành phố có một Chi 
hội chính thức và duy nhất của FCBVN.  
2. Quyền lợi và nghĩa vụ của các Chi hội địa phương: 

a) Được sự bảo trợ về truyền thông và hỗ trợ về tài chính thông qua các sự kiện 
do FCBVN tổ chức; 

b) Được FCBVN hỗ trợ trong tổ chức các hoạt động; 
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c) Tham gia các sự kiện do FCBVN hoặc các đối tác của FCBVN tổ chức; 
d) Sử dụng kênh thông tin chính thức của FCB địa phương (được FCBVN công 

nhận) đúng mục đích. Không dùng các kênh thông tin này để sử dụng tuyên 
truyền cho các hoạt động của các hội nhóm không trực thuộc FCBVN; hoặc 
các thông tin trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục,… 

3. Nhiệm kỳ Ban lãnh đạo Chi hội địa phương 
a) Ban lãnh đạo Chi hội địa phương có nhiệm kỳ 02 năm, do Đại hội tại địa 

phương bầu ra để quản lý, điều hành các hoạt động của Hội tại địa phương và 
được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo Trung ương Hội. Ban lãnh đạo Chi hội địa 
phương bao gồm 01 Hội trưởng và ít nhất 02 Hội phó. 

b) Thành viên Ban lãnh đạo Chi hội địa phương phải là thành viên chính thức của 
FCBVN từ 06 tháng trở lên và không được đồng thời nắm giữ vai trò lãnh đạo 
của các hội, nhóm về CLB Barcelona mà không phải là tổ chức thành viên của 
FCBVN. 

c) Trong trường hợp cần thiết (khi Ban lãnh đạo Chi hội địa phương không chấp 
hành các chỉ đạo của Ban lãnh đạo FCBVN hoặc tổ chức điều hành các hoạt 
động tại địa phương không đạt hiệu quả, vi phạm quy chế FCBVN, vi phạm 
pháp luật…), Ban lãnh đạo FCBVN ra quyết định giải thể Ban lãnh đạo Chi 
hội địa phương đương nhiệm và chỉ định nhân sự thay thế. 

4. Ban lãnh đạo Chi hội địa phương có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a) Thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo hoạt động của Ban lãnh đạo trung ương Hội; 
b) Tổ chức các chương trình, hoạt động của Hội tại địa phương theo định hướng, 

kế hoạch thống nhất của FCBVN; 
c) Tổ chức Đại hội và cuộc họp của Hội tại địa phương; 
d) Quản lý hoạt động Hội của các thành viên Chi hội tại địa phương. Lập danh sách 

đề cử thành viên tham gia vào Hội, thành viên xin ra khỏi Hội và thành viên đề 
nghị khai trừ trình Ban lãnh đạo trung ương Hội phê duyệt; 

e) Báo cáo hoạt động của Hội tại địa phương về Ban lãnh đạo trung ương Hội 
định kì 03 tháng/lần (trước ngày 30/3, 30/6, 30/9 và 30/12 hàng năm), hoặc đột 
xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo trung ương Hội. Hình thức báo cáo: bằng 
văn bản, gửi vào group “FCBVN đại diện các tỉnh thành” ; 

f) Ban lãnh đạo Chi hội địa phương tự xây dựng quy chế hoạt động tại địa 
phương (nếu cần thiết) nhưng phải trên cơ sở và theo những nội dung quy định 
chung tại quy chế này. 

5. Đại hội FCB địa phương được tổ chức định kỳ 02 năm/lần vào trước tháng 7 của 
các năm lẻ. Ngoài Đại hội thường niên, các FCB địa phương có thể tổ chức Đại hội 
bất thường hoặc các chương trình giao lưu tại địa phương nhưng phải có thông báo và 
được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo FCBVN. Đại hội bất thường được triệu tập khi 
ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng 
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số thành viên FCB địa phương đề nghị. Đại hội FCB địa phương do Ban lãnh đạo Chi 
hội địa phương có trách nhiệm tổ chức. Nhiệm vụ của Đại hội FCB địa phương: 

a) Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (gồm các nội dung về tổ chức hoạt 
động, tài chính, khen thưởng – kỷ luật…); 

b) Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Chi hội; 
c) Thảo luận, đóng góp ý kiến; 
d) Bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới ; 
e) Các nội dung khác (nếu có); 
f) Thông qua nghị quyết Đại hội. 

6. Bầu cử Ban lãnh đạo FCB địa phương: 
a) Ban lãnh đạo FCB địa phương do Đại hội FCB địa phương bầu cử trực tiếp tại 

Đại hội (dựa theo quy chế hoạt động của FCB địa phương hoặc quy chế bầu cử 
do Ban tổ chức phổ biến tại Đại hội), người có quyền bầu cử phải là thành viên 
chính thức của FCBVN. Việc bầu cử được thực hiện có sự giám sát của Ban 
lãnh đạo FCBVN.  

b) Kết thúc Đại hội FCB địa phương, Ban tổ chức Đại hội gửi kết quả bầu cử về 
Ban lãnh đạo FCBVN (sau chậm nhất 02 ngày). Kết quả bầu cử Ban lãnh đạo 
FCB địa phương chỉ được công nhận khi được Ban lãnh đạo FCBVN phê 
duyệt và thông báo chính thức trên các kênh thông tin của FCBVN. 

7. Mỗi Chi hội địa phương tổ chức sinh hoạt trên mạng xã hội Facebook tại group cố 
định, duy nhất do FCBVN xây dựng sẵn, trong đó có đầy đủ thành viên Ban lãnh đạo 
và các Ban chuyên môn của FCBVN; hoặc sinh hoạt tại Diễn đàn FCBVN. Tùy thuộc 
vào định hướng và tình hình phát triển, Chi hội địa phương có thể xây dựng trang 
fanpage hoặc trang website riêng để quảng bá hoạt động. 

Điều 18. Chủ tịch Ban lãnh đạo trung ương Hội  
1. Chủ tịch Ban lãnh đạo trung ương Hội (gọi tắt là Chủ tịch FCBVN) là người đại 
diện của FCBVN trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động 
của FCBVN.  
2. Bầu cử Chủ tịch FCBVN 

a) Chủ tịch FCBVN do các Phó Chủ tịch, Hội trưởng FCB địa phương, Trưởng 
Ban chuyên môn của FCBVN bầu cử trực tiếp tại Đại hội FCBVN. 

b) Ứng cử viên để bầu cử Chủ tịch FCBVN là các Phó Chủ tịch, Hội trưởng FCB 
địa phương, Trưởng Ban chuyên môn của FCBVN và phải có ứng cử chính 
thức trước Đại hội. Các ứng cử viên phải thuyết trình được trước Đại hội kế 
hoạch hoạt động của mình (trường hợp không có mặt được tại Đại hội phải gửi 
bằng văn bản). 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch FCBVN: 
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban lãnh đạo 

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

c) Chủ trì các phiên họp, chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập các cuộc họp của Ban lãnh 
đạo FCBVN; 

d) Điều hành hoạt động hàng ngày của FCBVN; Chịu sự giám sát của Ban lãnh 
đạo, Ban giám sát và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo FCBVN. 

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chuyên môn;  
f) Thay mặt Ban lãnh đạo ký các văn bản của FCBVN; 
g) Khi Chủ tịch FCBVN vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc 

của FCBVN được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch. 

Điều 19. Phó Chủ tịch Ban lãnh đạo trung ương Hội 
1. Phó Chủ tịch FCBVN do do Chủ tịch FCBVN lựa chọn, bổ nhiệm trong số thành 
viên chính thức của FCBVN. Tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn, Chủ tịch 
FCBVN quyết định số lượng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch FCBVN 

a) Trợ giúp cho Chủ tịch FCBVN trong việc điều hành công việc hàng ngày của 
FCBVN; Chịu sự giám sát của Chủ tịch FCBVN và chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch FCBVN; 

b) Phân công, phối hợp công việc giữa các Trưởng Ban chuyên môn và Thư ký. 
c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch 

FCBVN. 

Điều 20. Các Ban chuyên môn  
1. Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tiễn trong hoạt động Hội, Ban lãnh đạo 
FCBVN quyết định thành lập các ban chuyên môn. 

a) Mỗi ban chuyên môn có từ 1 đến 3 thành viên phụ trách (gồm Trưởng ban và 
các Phó Trưởng ban). 

b) Chủ tịch FCBVN quyết định thành lập ban chuyên môn hoặc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng ban chuyên môn. 

c) Trưởng ban chuyên môn quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các 
Phó Trưởng ban và tuyển chọn thành viên Ban chuyên môn trong số thành viên 
chính thức của FCBVN. 

2. Các Ban chuyên môn bao gồm: 
a) Ban Hoạt động trực tuyến: chịu trách nhiệm điều hành và phát triển các kênh thông 
tin trực tuyến chính thức của Hội (website, Diễn đàn, Facebook, Youtube,…); 
b) Ban Đối ngoại: chịu trách nhiệm về công tác ngoại giao của FCBVN; xây dựng 
mối quan hệ lâu dài, bền vững với các đối tác, các nhà tài trợ; 
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c) Ban Đối nội: chịu trách nhiệm kết nối giữa các FCB địa phương, đảm bảo tinh thần 
đoàn kết nội bộ giữa các FCB thành viên trực thuộc FCBVN; 
d) Ban Tài chính: thực hiện các hoạt động thu, chi và hoạt động kinh doanh của Hội 
(nếu có); 
e) Ban Giám sát: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo FCBVN, 
Ban lãnh đạo FCB địa phương, hoạt động của các Ban chuyên môn, FCB địa phương 
đảm bảo theo đúng Điều lệ FCBVN. Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật. 
f) Ban Hành chính – Tổ chức:  
- Thực hiện các nội dung về công tác hành chính trong hoạt động của FCBVN; 
- Tập hợp và theo dõi danh sách thành viên FCBVN. Tiếp nhận đề xuất của các FCB 
địa phương và trình Ban lãnh đạo FCBVN phê duyệt việc kết nạp, khai trừ thành viên 
và công tác khen thưởng – kỷ luật. 

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 Hội 
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể 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 Hội 
1. Tài chính của Hội: 
a) Nguồn thu của Hội: 

- Hội phí hàng năm của các hội viên; 
- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; 
- Tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 

pháp luật; 
- Quảng cáo, hợp tác, tài trợ với các đối tác thương mại;  
- Hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật. 

b) Các khoản chi của Hội: 
- Tổ chức các hoạt động của Hội; 
- Chi phí duy trì các kênh thông tin của Hội; 
- Khen thưởng, trao giải các cuộc thi, sự kiện do Hội tổ chức; 
- Các khoản chi khác phát sinh trong hoạt động của hội được Ban lãnh đạo thông 

qua. 
2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục 
vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của 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). 
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Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội 
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội. 
2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 
3. Ban lãnh đạo FCBVN ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của 
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 Hội. 

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội 
Chỉ Hội Cổ động viên FC Barcelona tại Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được trên 80 % số đại biểu chính 
thức có mặt tại Đại hội tán thành. 

Điều 25. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Hội Cổ động viên FC Barcelona tại Việt Nam gồm 07 Chương, 25 Điều đã 
được Hội Cổ động viên FC Barcelona tại Việt Nam  thông qua ngày 12 tháng 3 năm 
2018 và có hiệu lực thi hành ngay lập tức. 
2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban chấp hành Hội Cổ động viên 
FC Barcelona Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Điều lệ này./. 
  CHỦ TỊCH HỘI 

 

 
 
 
 
 
 
 
Các nguồn tham khảo: 
* Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý Hội; 
* Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 
động và quản lý hội; 
* Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ 
xă hội, quỹ từ thiện; 
* Quyết định số 10/2008/QD-BTC ngày 12/02/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế 
quản lý tài chính quỹ xă hội, quỹ từ thiện. 

 

https://www.moha.gov.vn/danh-muc/nghi-dinh-so-88-2003-nd-cp-ngay-30-7-2003-cua-chinh-phu-8354.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/thong-tu-so-01-2004-tt-bnv-ngay-15-thang-01-nam-2004-8352.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/nghi-dinh-so-148-2007-nd-cp-ngay-25-9-2007-cua-chinh-phu-8353.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/quyet-dinh-so-10-2008-qd-btc-ngay-12-02-2008-cua-bo-tai-chinh-8351.html



