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Ủy ban (đôi khi được gọi là ‘ủy ban điều hành’ hoặc ‘ban điều hành’) 
có trách nhiệm điều hành các công việc của hiệp hội, theo như nội 
quy của hiệp hội và Associations Incorporation Act 2009 (Đạo luật 
Thành lập Hiệp hội 2009) (Đạo luật).

Vai trò của ủy ban gồm có:
 y điều hành các công việc tài chính và duy trì khả năng tài chính 

của hiệp hội
 y đảm chắc hiệp hội hành động theo như mục tiêu hoặc mục đích 

của hiệp hội
 y đáp ứng tất cả các đòi hỏi pháp lý.

Các thành viên ủy ban được bổ nhiệm và giữ nhiệm vụ theo như nội 
quy hiệp hội.

Mỗi thành viên ủy ban phải biết đến nội quy và nghĩa vụ pháp lý của 
hiệp hội. 

Nội quy của một hiệp hội đã thành lập phải nêu ra thành phần và 
chức năng của ủy ban. Nội quy cũng phải có các khoản về việc:

 y bầu cử hoặc bổ nhiệm các thành viên ủy ban  
 y nhiệm kỳ của các thành viên ủy ban 
 y số nhiệm kỳ liên tiếp tối đa của bất cứ viên chức nào  
 y cơ sở, hoặc lý do dẫn đến chức vụ của một thành viên ủy ban bị 

bỏ trống
 y điền khuyết các chỗ trống ngẫu nhiên xảy ra trong ủy ban 
 y số tối thiểu các thành viên ủy ban cần đến để có túc số hợp lệ; và 
 y thủ tục tại các cuộc họp ủy ban.

Ai có thể là thành viên ủy ban?
Đạo luật đòi hỏi:

 y một ủy ban phải có ít nhất là 3 thành viên 
 y mỗi thành viên phải 18 tuổi hoặc hơn; và
 y có ít nhất 3 thành viên ủy ban phải cư ngụ tại Úc.

Nội quy của hiệp hội có thể bao gồm các tiêu chuẩn phụ trội đối với 
các thành viên ủy ban.

Hiệp hội có thể trả tiền cho thành viên?
Một thành viên ủy ban chỉ có thể nhận được một khoản thù lao đã 
được cho phép.

Nội quy hiệp hội nên bao gồm điều khoản liên quan đến khoản tiền 
trả cho thành viên ủy ban để tránh tranh chấp về việc này.

Các trách nhiệm của thành viên ủy ban?
Thành viên ủy ban có các chức năng và trách nhiệm cụ thể chiếu 
theo Đạo luật, kể cả:

 y đảm chắc tất cả tài liệu mà họ nắm giữ mà thuộc về hiệp hội 
phải được giao trả lại cho viên chức liên lạc, trong vòng 14 ngày 
sau khi thành viên đó rời chức vụ

 y đảm chắc rằng sổ đăng ký thành viên ủy ban có tất cả các chi 
tiết cần có 

 y tiết lộ quyền lợi trong một sự việc mà có mâu thuẫn quyền lợi 
với sự hoàn thành nhiệm vụ của họ 

 y đảm chắc thông tin mà họ nhận được với cương vị là thành viên 
ủy ban sẽ không được sử dụng một cách bất lương

 y đảm chắc chức vụ thành viên ủy ban của họ không bị sử dụng 
một cách bất lương

 y thực hiện chức năng của họ vì ích lợi khả thi của hiệp hội và với 
sự cẩn thận và chu đáo

 y bổ nhiệm một viên chức liên lạc và đảm chắc rằng bất cứ chức 
vụ bỏ trống nào sẽ được điền khuyết trong vòng 28 ngày

 y bổ nhiệm thêm những người có thẩm quyền ký tên, hoặc rút lại 
việc bổ nhiệm đó

 y đảm chắc các cuộc họp thường niên được tổ chức trong vòng 6 
tháng sau khi kết thúc năm tài chính của hiệp hội 

 y đảm chắc các biên bản và hồ sơ tài chính hợp lệ được lưu giữ và 
các bản kê khai tài chính được chuẩn bị theo như các yêu cầu đối 
với hiệp hội Cấp 1 hoặc Cấp 2.

 y nộp bản Tóm tắt hàng năm của các giao dịch tài chính với lệ phí 
theo như quy định và trong vòng 1 tháng kể từ cuộc họp thường 
niên của hiệp hội 

 y đảm chắc việc nêu tên đầy đủ của hiệp hội trong tất cả giấy tờ và 
ấn bản chính thức

 y đảm chắc rằng hiệp hội không tạo ra các khoản nợ mà không có 
khả năng trả lại

 y đảm chắc rằng hiệp hội không làm bất cứ việc gì với ý định  
lừa đảo

 y đảm chắc rằng bất cứ tài liệu nào đề gửi đến hiệp hội phải được 
trình tới ủy ban ngay khi có thể làm được

 y tuân thủ với bất cứ nhiệm vụ phụ trội nào đã được nêu ra trong 
nội quy.

Thêm vào đó, thành viên ủy ban nên:
 y biết đến các nhiệm vụ của viên chức liên lạc và đảm chắc nhiệm 

vụ này được thực hiện đúng cách
 y đảm chắc các thành viên mới của ủy ban đều biết đến các nghĩa 

vụ và trách nhiệm luật định của họ đối với hiệp hội 
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 y đảm chắc rằng các biện pháp kiểm soát tài chính nội bộ thích 
đáng đã được thực hiện đối với tất cả khoản tiền do đại diện 
hiệp hội chi trả. Để việc điều hành được tốt đẹp, ủy ban phải 
thường xuyên giám sát và ủy quyền/chuẩn y việc trả tiền. Ít 
nhất, việc này phải được thực hiện vào mỗi cuộc họp của ủy ban. 

Tiết lộ quyền lợi
Nếu:

 y một thành viên ủy ban có quyền lợi gián tiếp hoặc trực tiếp 
trong một sự vụ được xem xét hoặc sắp được xem xét tại một 
cuộc họp ủy ban, và 

 y quyền lợi đó có vẻ gây ra mâu thuẫn với sự thực hiện đúng đắn 
các nhiệm vụ của thành viên đó liên quan tới việc xem xét sự vụ, 
thì ngay sau khi biết được quyền lợi này, thành viên đó phải tiết 
lộ về bản chất quyền lợi này tại một cuộc họp ủy ban.

Ủy ban phải xử trí với bất cứ tiết lộ quyền lợi nào theo như được yêu 
cầu bởi điều khoản 31 của Đạo luật. Chi tiết của quyền lợi đó phải 
được ghi chép tại biên bản của cuộc họp ủy ban và trong Sổ đăng ký 
về các quyền lợi được tiết lộ. 

Trừ khi ủy ban quyết định khác đi, thành viên đó không thể:
 y có mặt trong lúc sự việc đó được thảo luận tại cuộc họp ủy ban, 

hoặc 
 y tham gia vào bất cứ quyết định nào của ủy ban về sự việc đó.

Vai trò của người có thẩm quyền ký tên
Một người có thẩm quyền ký tên là người có quyền thay mặt hiệp 
hội để ký kết các giấy tờ chính thức. 

Viên chức liên lạc sẽ tự động là một trong những người có thẩm 
quyền để ký tên. Tuy nhiên, viên chức liên lạc không phải đương 
nhiên là người có thẩm quyền ký tên đối với trương mục ngân hàng 
của hiệp hội.

Hiệp hội có thể bổ nhiệm các thành viên khác nữa làm những người 
có thẩm quyền ký tên. Một hiệp hội phải có ít nhất là 2 người có 
thẩm quyền ký tên.

Một hiệp hội có thể ký kết giấy tờ bằng cách dùng con dấu chung, 
được làm chứng bởi 2 người có thẩm quyền để ký, hoặc chỉ cần 2 
người (có thẩm quyền ký) ký tên vào tài liệu đó.

Khi có sự thay đổi về người có thẩm quyền ký tên, ủy ban phải thông 
báo điều này cho các cơ quan nào mà họ thường xuyên giao dịch.

Cần phải giữ các hồ sơ gì?
Ủy ban phải đảm chắc hiệp hội cất giữ và duy trì hồ sơ của hiệp hội 
theo như Đạo luật đòi hỏi, hoặc để điều hành hiệp hội một cách hữu 
hiệu.

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 
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