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FACT SHEET

Resolving disputes

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

www.fairtrading.nsw.gov.au
Fair Trading enquiries 13 32 20
TTY 1300 723 404
Trợ giúp ngôn ngữ 13 14 50

© State of New South Wales (NSW Fair Trading), 2017
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Ai xử trí các tranh chấp trong hiệp hội?
Ủy ban điều hành của hiệp hội có trách nhiệm quản trị hiệp hội, kể 
cả việc xử trí các tranh chấp nội bộ giữa hội viên với nhau, cũng như 
các tranh chấp giữa hội viên với hiệp hội. Điều này được thực hiên 
hợp với Associations Incorporation Act 2009 (Đạo luật về Đăng ký 
Thành lập Hội 2009 (viết tắt là Đạo luật) và nội quy của hiệp hội.

Hiệp hội phải có thủ tục để xử trí các tranh chấp, và thủ tục này được 
nêu trong nội quy. 

Tôi nên làm gì nếu tôi có tranh chấp?
Bước đầu tiên là thử giải quyết tranh chấp một cách trực tiếp với 
những người can dự. Nếu thích đáng, quý vị có thể dùng thủ tục giải 
quyết tranh chấp đã được nêu trong nội quy.

Nếu nội quy không có phần thủ tục giải quyết tranh chấp, thì nên 
dùng thủ tục có nêu trong bản Nội quy kiểu mẫu.

Nếu sự việc vẫn chưa được giải quyết, quý vị có thể tìm tư vấn pháp 
lý thích đáng hoặc dùng dịch vụ Alternate Dispute Resolution (Giải 
quyết Tranh chấp bằng Phương thức Khác - ADR).

Muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ ADR, liên lạc: 
 y The Law Society of NSW qua số 02 9926 0333 hoặc viếng trang 

mạng www.lawsociety.com.au
 y NSW Department of Justice qua số 02 8688 7777 hoặc viếng 

trang mạng www.courts.justice.nsw.gov.au

NSW Fair Trading có thể can thiệp vào 
một vụ tranh chấp hay không?
Vai trò của Fair Trading là điều hành Đạo luật. Fair Trading chỉ có 
thể can thiệp vào những sự việc như đã đề ra trong Đạo luật và 
Associations Incorporation Regulation 2016 (Luật lệ Thành lập Hiệp 
hội 2016) và thông thường họ không thể can thiệp vào bất cứ tranh 
chấp nào.

Nói một cách cụ thể, Fair Trading không thể:
 y đưa ra tư vấn pháp lý
 y hành động cho bên nào đối với cuộc tranh chấp
 y đưa ra diễn dịch về nội quy hoặc luật lệ của một hiệp hội
 y can thiệp vào sự việc liên quan đến việc quản trị nội bộ của hiệp 

hội, kể cả việc chỉ đạo các cuộc họp và bầu cử
 y can thiệp vào các tranh chấp nội bộ
 y xác định sự thật của tranh chấp nội bộ nào.

Tôi có thể tìm tư vấn pháp lý ở đâu?
Quý vị có thể tìm trợ giúp pháp lý từ các nguồn sau đây:

 y chuyên viên pháp lý do quý vị chọn
 y Justice Connect qua số 02 8599 2100 hoặc viếng trang mạng 

www.justiceconnect.org.au
 y Law Access NSW qua số 1300 888 529 hoặc viếng trang mạng 

www.lawaccess.nsw.gov.au
 y Community Justice Centres qua số 1800 990 777 hoặc viếng 

trang mạng www.cjc.justice.nsw.gov.au
 y Community Legal Centre tại địa phương của quý vị, viếng trang 

mạng www.clcnsw.org.au để tìm danh sách các trung tâm
 y Law Society of NSW qua số 02 9926 0333 hoặc viếng trang 

mạng www.lawsociety.com.au.

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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