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FACT SHEET

Association records

Tel: 13 32 20     www.fairtrading.nsw.gov.au

Vietnamese

Các hồ sơ của một hiệp hội là hồ sơ quan trọng. Các hồ sơ đó đại diện 
kiến thức tổng hợp của các hội viên và cung ứng chứng cớ về các 
hành động mà hiệp hội đã thực hiện và các quyết định do họ đưa 
ra. Các hồ sơ này hỗ trợ chức năng và hoạt động hàng ngày của một 
hiệp hội.

Các hồ sơ nào phải được cất giữ? 
Một hiệp hội cũng nên cất giữ các hồ sơ sau đây:

 y sổ đăng ký các thành viên của ủy ban điều hành (gọi tắt là ủy ban) 
 y hồ sơ về bất cứ tiết lộ lợi ích nào bởi một thành viên của ủy ban
 y hồ sơ các giao dịch tài chánh và vị thế của hiệp hội 
 y biên bản diễn tiến các cuộc họp của ủy ban và các cuộc họp 

thông thường 
 y sổ đăng ký các hội viên. 

Một hiệp hội cũng phải cất giữ các hồ sơ sau đây: 
 y hồ sơ của những người có thẩm quyền (thay mặt hiệp hội) để 

ký tên
 y hồ sơ của viên chức liên lạc (public officer) hiện thời và địa chỉ 

chính thức của hiệp hội. 

Những thông tin nào phải được lưu hồ sơ? 

Sổ đăng ký các thành viên ủy ban.

Sổ đăng ký các thành viên ủy ban phải được cất ở trụ sở chính của 
hiệp hội hoặc địa chỉ chính thức của hiệp hội, mà phải là tại NSW. 

Sổ đăng ký phải luôn có sẵn để được kiểm tra miễn phí bởi bất cứ ai 
và phải có các chi tiết sau:

 y tên, ngày sinh và địa chỉ thường trú của mỗi thành viên ủy ban
 y ngày tháng mà mỗi thành viên lên nắm giữ chức vụ và rời chức vụ 
 y tên của bất cứ thành viên nào giữ chức vụ (nếu có) chủ tịch, phó 

chủ tịch, thư ký hoặc thủ quỹ 
 y ngày mà mỗi thành viên ủy ban được bổ nhiệm hoặc được bầu 

vào các chức vụ đó và ngày mà họ mãn nhiệm.

Sổ đăng ký phải được cập nhật trong vòng 1 tháng sau khi có bất cứ 
thay đổi nào trong thành phần ủy ban.

Sổ đăng ký việc tiết lộ quyền lợi 

Ủy ban phải duy trì một hồ sơ về bất cứ tiết lộ nào bởi thành viên ủy 
ban về quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp, đang hoặc sắp được xem 
xét tại cuộc họp ủy ban mà có vẻ dẫn tới sự mâu thuẫn với việc một 
thành viên ủy ban đang thực hiện nhiệm vụ của họ. Ủy ban phải 
xử trí với bất cứ việc tiết lộ nào theo như điều 31 của Associations 
Incorporation Act 2009 (Đạo luật Thành lập Hiệp hội 2009) (gọi tắt là 
Đạo luật). 

Việc tiết lộ đã ghi nhận phải được lưu giữ với sổ đăng ký các thành 
viên ủy ban và phải được có sẵn để kiểm tra bởi bất cứ hội viên nào 
của hiệp hội khi có trả khoản lệ phí do hiệp hội quy định. Lệ phí 
không được quá $5 là lệ phí tối đa được Associations Incorporation 
Regulation 2016 (Luật lệ Thành lập Hiệp hội 2016) (Luật lệ) ấn định. 

Các hồ sơ tài chánh 

Các hiệp hội phải giữ các hồ sơ ghi chép và giải thích chính xác các 
giao dịch tài chính và vị thế tài chính của hiệp hội. 

Khi một hiệp hội hành động như là người quản trị cho bất cứ quỹ tín 
thác nào, thì hiệp hội phải lưu giữ hồ sơ ghi chép và giải thích chính 
xác các giao dịch tài chánh và vị thế tài chánh của quỹ tín thác. 

Các Hiệp hội Cấp 1 (Tier 1) phải đảm chắc các hồ sơ tài chính phải 
đầy đủ để có thể chuẩn bị các bản khai tài chính theo như Australian 
Accounting Standards (Tiêu chuẩn Kế toán của Úc).

Tất cả hiệp hội cần phải cất giữ ít nhất là các giấy tờ sau: 
 y sổ biên nhận 
 y hồ sơ ghi chép việc trả tiền – với giấy tờ hỗ trợ và chuẩn y
 y các hóa đơn
 y các bản kê khai tài khoản (bank statements)
 y sổ tài khoản ngân hàng (deposit books) (nếu có sử dụng) 
 y quyển ngân phiếu. 

Cũng là điều thích đáng nếu hiệp hội lưu giữ một sổ đăng ký tài sản. 
Điều này quan trọng nhằm để duy trì việc kiểm soát các tài sản lớn 
lao khi có thay đổi trong ủy ban điều hành. 

Khi hồ sơ tài chính được lưu giữ qua ngôn ngữ nào khác hơn là Anh 
ngữ, thì phải kèm theo bản dịch Anh ngữ của tài liệu đó.

Ủy ban có trách nhiệm đảm chắc việc thực hiện kiểm soát tài chính 
nội bộ thích đáng đối với tất cả các khoản tiền mà người thay mặt 
hiệp hội đã chi trả. Để việc điều hành được tốt đẹp, ủy ban phải 
thường xuyên giám sát và ủy quyền/chuẩn y các khoản trả tiền. Điều 
này phải được thực hiện ít nhất là vào mỗi lần họp ủy ban.

Biên bản các cuộc họp 

Hiệp hội phải giữ biên bản về diễn tiến của tất cả các cuộc họp ủy 
ban và cuộc họp thường kỳ. 

Biên bản cuộc họp phải ghi ra bản tóm tắt rõ ràng, súc tích và chính 
xác về diễn tiến cuộc họp. Điều này bao gồm những ai dự họp, các 
tài liệu nộp cho cuộc họp và các giải pháp nào đã được hoặc không 
được thông qua.
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Việc xem các tài liệu khác của hiệp hội được quy định trong nội quy 
của hiệp hội. 

Các hồ sơ tài chính và biên bản cuộc họp 
nên được cất giữ như thế nào?
Hồ sơ và biên bản cuộc họp phải được giữ qua dạng văn bản hoặc 
điện tử. Nếu hồ sơ và biên bản được giữ qua dạng điện tử, thì phải 
có thể chuyển đổi qua bản in nếu cần. Nếu một người có quyền được 
kiểm tra hồ sơ, bản in của hồ sơ phải được cung cấp cho họ trong 
vòng thời hạn hợp lý. 

Chúng tôi phải lưu giữ hồ sơ hiệp hội 
trong bao lâu? 
Các hồ sơ tài chính được giữ tối thiểu là 5 năm sau khi được làm ra. 

Có một số yếu tố khác có thể tác động đến thời hạn mà một hiệp hội 
có thể cần phải duy trì hồ sơ của họ.  
Ví dụ:

 y yêu cầu của bất cứ luật lệ nào khác mà có thể áp dụng đối với 
hiệp hội. Ví dụ, hiệp hội mà có nhân viên thì phải giữ hồ sơ về 
thời gian và lương bổng cho 7 năm

 y hiệp hội có nhân viên cũng phải tuân thủ với bất cứ các đòi hỏi 
pháp định đối với việc lưu giữ hồ sơ liên quan đến luật lệ về công 
việc, y tế và an toàn hoặc tiền hưu bổng

 y không được hủy bỏ các tài liệu mà có thể liên quan đến việc kiện 
tụng có thể xảy ra sau này 

 y không được hủy bỏ các tài liệu ghi chép về bất cứ nghĩa vụ nào 
đối với thuế tài sản gia tăng.

Thêm vào đó, một số tài liệu phải được cất giữ vô hạn định. Ví dụ: 
 y biên bản của các cuộc họp là hồ sơ văn bản chính thức của sự 

việc trao đổi tại cuộc họp và cần được lưu giữ vô hạn định
 y tài liệu cung cấp chứng từ tài sản chẳng hạn như chứng thư nhà 

đất hoặc chứng cớ liên quan đến tài sản trí tuệ phải được lưu giữ 
vô hạn định. 

Nếu một hiệp hội không biết chắc chắn họ phải giữ các hồ sơ nào đó 
trong bao lâu, họ nên tìm hỏi tư vấn pháp lý riêng của họ.

Nếu có đoạn nào của biên bản cuộc họp được ghi qua ngôn ngữ  
khác hơn là Anh ngữ, thì bản dịch Anh ngữ cũng phải được kèm với 
biên bản.

Những người được ủy quyền để ký tên 

Điều quan trọng là hiệp hội phải giữ hồ sơ chính xác về những người 
được ủy quyền (thay mặt hiệp hội) để ký tên. Có đề nghị rằng các hồ 
sơ này nên được giữ chung với sổ đăng ký các thành viên ủy ban.

Lưu ý: Viên chức liên lạc (public officer) cũng là một người được hiệp 
hội ủy quyền để ký tên.

Các chi tiết được lưu hồ sơ phải bao gồm: 
 y tên của người được hiệp hội ủy quyền để ký tên 
 y chức vụ (ví dụ viên chức liên lạc, thành viên ủy ban) 
 y ngày được bổ nhiệm và ngày chấm dứt nhiệm vụ
 y lý do ngưng chức (ví dụ: ngưng giữ chức thành viên ủy ban, từ 

chức, hoặc bãi nhiệm viên chức liên lạc qua cuộc họp thường kỳ) 
 y sự tham khảo trong biên bản để theo dõi sự bổ nhiệm hoặc bãi 

nhiệm thích ứng.

Ai có trách nhiệm duy trì các hồ sơ của  
hiệp hội? 
Ủy ban có trách nhiệm đảm chắc rằng hiệp hội giữ và duy trì các hồ  
sơ cần đến. Trong một số trường hợp, nội quy của hiệp hội có thể đặt 
ra các trách nhiệm cụ thể cho việc cất giữ và duy trì các hồ sơ của  
hiệp hội. 

Các thành viên ủy ban phải bàn giao tất cả giấy tờ mà họ cất giữ thuộc 
về hiệp hội đến cho viên chức liên lạc trong vòng 14 ngày sau khi 
thành viên đó rời chức vụ. 

Viên chức liên lạc có trách nhiệm: 
 y thu thập tất cả giấy tờ của hiệp hội từ các thành viên của ủy ban 

trước đó và giao lại các giấy tờ này cho ủy ban mới
 y trả lại tất cả giấy tờ của hiệp hội mà mình cất giữ đến một thành 

viên ủy ban trong vòng 14 ngày sau khi rời nhiệm vụ. 

Ai có thể kiểm tra các hồ sơ của hiệp hội?  
Sổ đăng ký thành viên ủy ban phải có sẵn để ai cũng có thể xem miễn 
phí. Hồ sơ về việc tiết lộ quyền lợi (disclosure of interests) phải được 
giữ chung với sổ đăng ký thành viên ủy ban và phải có sẵn để hội viên 
nào cũng có thể xem được nhưng phải trả lệ phí do hiệp hội quy định 
và không được quá $5.
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Attribution 4.0 licence. Muốn biết thêm thông tin, viếng trang mạng fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Copyright.page
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Cần biết thêm chi tiết?
Muốn biết thêm chi tiết về các đề tài trong tờ dữ kiện này, hãy viếng 
trang mạng Fair Trading ở địa chỉ www.fairtrading.nsw.gov.au

Liên lạc Registry Services (Dịch vụ Đăng bạ)

PO Box 22 
Bathurst NSW 2795 
ĐT: 02 6333 1400 
Điện thoại Miễn phí: 1800 502 042 
Email: registryinquiries@finance.nsw.gov.au


