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Việc đăng ký thành lập sẽ có ích lợi cho hiệp hội và các hội viên. Tuy 
nhiên, việc này cũng mang đến một số trách nhiệm. 

Các thành viên ủy ban và viên chức liên lạc là những người có trách 
nhiệm chính trong việc đảm bảo hiệp hội được thành lập sẽ tuân thủ 
với các nghĩa vụ báo cáo và luật định của họ.

Việc không tuân theo các nghĩa vụ này có thể dẫn đến bị giấy phạt, truy 
tố, hoặc trong một số trường hợp, hủy bỏ việc đăng ký của hiệp hội.

Khẳng định tình trạng của một hiệp hội 
Sổ đăng bạ trực tuyến miễn phí giúp cung ứng thông tin chính yếu 
về các hiệp hội đã đăng ký tại NSW, kể cả tên và danh số thành lập 
của một cơ quan, ngày đăng ký thành lập và tình trạng đăng ký. 
Viếng trang mạng Fair Trading để truy cập sổ đăng bạ trực tuyến các 
hiệp hội đã đăng ký thành lập tại NSW.

Thêm vào đó, quý vị cũng có thể dò tìm trên công cụ tìm kiếm 
Tên của các Cơ quan và Doanh nghiệp (Organisation and Business 
Names) trên trang mạng của Australian Security and Investments 
Commission (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc) (ASIC) ở địa chỉ 
connectonline.asic.gov.au

Số hội viên tối thiểu
Một hiệp hội được đăng ký thành lập phải có ít nhất là 5 hội viên vào 
mọi lúc. Việc đăng ký của hiệp hội có thể bị hủy bỏ nếu họ có chưa 
tới 5 hội viên. Không có giới hạn tối đa về số hội viên trong hiệp hội.

Điều hành hiệp hội 
Hiệp hội phải lập ra một ủy ban để điều hành các hoạt động của hiệp 
hội. Ủy ban phải gồm có 3 thành viên hoặc hơn. Tất cả thành viên ủy 
ban phải trên 18 tuổi và ít nhất có 3 người trong số đó cư ngụ tại Úc. 
Viên chức liên lạc (public officer) có thể là một thành viên ủy ban.

Các thành viên ủy ban phải thực hiện chức năng của họ với sự cẩn 
thận và chu đáo khả thi vì ích lợi của hiệp hội. Họ phải tiết lộ bất cứ 
quyền lợi nào trong một sự việc mà có mâu thuẫn quyền lợi với khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ của họ. Họ không được sử dụng một 
cách bất lương chức vụ của mình hoặc thông tin thâu thập được với 
cương vị thành viên ủy ban.

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

Xem mục 28 và 31 đến 33 của Associations Incorporation Act 2009 
(Đạo luật Thành lập Hiệp hội 2009) (Đạo luật) để biết thêm chi tiết.

Hoạt động thương mại và lợi lộc tài chính
Một hiệp hội không được kiếm lợi lộc tài chánh cho hội viên của 
mình. Bất cứ lợi nhuận do hiệp hội làm ra phải được dùng để phục 
vụ cho các mục đích mà hiệp hội đã đặt ra khi thành lập.

Các cơ quan mà hoạt động như doanh nghiệp thương mại thì không 
hội đủ điều kiện để được đăng ký thành hiệp hội.

Hồ sơ hiệp hội 
Ủy ban phải đảm chắc hiệp hội lưu giữ và duy trì các hồ sơ mà Đạo 
luật đòi hỏi hoặc để giúp cho việc điều hành hiệp hội được hữu hiệu.  

Tham khảo mục 29, 31 và 50 của Đạo luật.

Viên chức liên lạc 
Ủy ban điều hành hiệp hội phải bổ nhiệm một viên chức liên lạc, 
viên chức này phải trên 18 tuổi và là cư dân của New South Wales.

Viên chức liên lạc, do tính cách của chức vụ, là người được ủy quyền 
để ký tên cho hiệp hội.

Nếu có chỗ trống về chức vụ viên chức liên lạc thì ủy ban phải tìm 
người điền khuyết trong vòng 28 ngày. Viên chức mới phải thông 
báo cho Fair Trading về chi tiết của việc bổ nhiệm, trong vòng 28 
ngày kể từ khi nhậm chức.

Một cựu viên chức liên lạc phải đảm bảo rằng tất cả giấy tờ của hiệp 
hội mà họ đang giữ phải được bàn giao cho một thành viên ủy ban 
trong vòng 14 ngày kể từ khi họ rời chức vụ.

Tham khảo mục 34 đến 36 của Đạo luật.

Địa chỉ chính thức
Địa chỉ chính thức của hiệp hội phải là một địa chỉ tại NSW mà nơi đó 
viên chức liên lạc thường hiện diện, và nơi đó hiệp hội có thể nhận 
tài liệu các nơi gửi về qua bưu điện.

Không được dùng địa chỉ hộp thư làm địa chỉ chính thức của hiệp 
hội. Viên chức liên lạc phải thông báo cho Fair Trading nếu có thay 
đổi về địa chỉ chính thức trong vòng 28 ngày sau khi địa chỉ hiện thời 
đã hết sử dụng hoặc không sử dụng được.

Tham khảo mục 6 và 13 của Đạo luật.
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Các cuộc họp thường niên
Annual General Meeting (Cuộc họp thường niên) (AGM) của hiệp hội 
được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chánh 
của hiệp hội hoặc trong vòng thời hạn đã được Fair Trading cho 
phép.

Một hiệp hội mới đăng ký thành lập phải tổ chức cuộc họp AGM đầu 
tiên trong vòng 18 tháng kể từ khi đăng ký.

Hiệp hội phải nộp đến AGM các bản kê khai tài chính (financial 
statements) cho năm tài chính trước đó.

Tính cách của các bản khai tài chính được nộp đến AGM phải phù 
hợp với hạng mục của hiệp hội, là Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Tham khảo các mục 37, 44 và 48 của Đạo luật.

Báo cáo tài chính
Đạo luật chia các hiệp hội ra thành hai cấp cho mục đích báo cáo.

Hiệp hội lớn, còn gọi là hiệp hội Cấp 1 là những hiệp hội mà doanh 
thu gộp (gross receipts) là hơn $250.000 hoặc tài sản hiện hành là 
hơn $500.000. Các hiệp hội Cấp 1 phải nộp bản khai tài chính (đã 
kiểm toán) mỗi năm đến các hội viên tại cuộc họp AGM.

Hiệp hội nhỏ hơn, còn gọi là hiệp hội Cấp 2 là những hiệp hội mà 
doanh thu gộp chưa tới $250.000 hoặc tài sản hiện hành chưa tới 
$500.000. Các hiệp hội Cấp 2 phải nộp bản tóm tắt tình hình tài 
chính đến AGM.

Hiệp hội phải nộp tóm tắt tài chính hàng năm (theo mẫu đã được 
chuẩn y) đến Fair Trading trong vòng 1 tháng sau cuộc họp AGM và 
không trễ quá 7 tháng sau khi kết thúc năm tài chính của hiệp hội.

Tham khảo mục 42 đến 49 của Đạo luật.

Các nghĩa vụ tổng quát
Tên đầy đủ của hiệp hội (kể cả chữ ‘Incorporated’ hoặc chữ viết tắt 
‘Inc’) phải hiện rõ bằng chữ dễ đọc trên bất cứ thư từ, bản khai, hóa 
đơn, thông báo, ấn bản kể cả trang mạng, các đơn đặt hàng hoặc 
dịch vụ, hoặc biên nhận có liên quan tới hoạt động của hiệp hội. 

Một người phải cung cấp cho Fair Trading về thông tin hoặc tài liệu 
liên quan đến hoạt động/sự vụ của hiệp hội, một khi Fair Trading yêu 
cầu.

Tham khảo mục 41 và 85 của Đạo luật.

Gây quỹ từ thiện
Nhiều cơ quan tổ chức các hoạt động gây quỹ để tài trợ cho các hoạt 
động từ thiện của họ.

Nếu quý vị có thắc mắc gì về các hoạt động gây quỹ dưới đạo luật 
Charitable Fundraising Act 1991 (Đạo luật về Gây quỹ Từ thiện 1991) 
tại NSW, gọi đến Fair Trading qua số 02 9895 0011 hoặc email 
charity.inquiries@finance.nsw.gov.au

Nghĩa vụ dưới các luật lệ nào khác 
Hiệp hội phải tuân theo bất cứ luật lệ thích ứng của Tiểu bang và 
Liên bang mà áp dụng cho hoạt động của họ.

Viếng trang mạng của các cơ quan sau đây để biết thêm chi tiết:
 y Australian Charities and Not-for-profits 

Commission www.acnc.gov.au
 y Australian Taxation Office www.ato.gov.au
 y Information and Privacy Commission  

www.ipc.nsw.gov.au
 y Anti-Discrimination Board of NSW  

www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
 y NSW Industrial Relations (nhân dụng)  

www.industrialrelations.nsw.gov.au
 y Fair Work Ombudsman (nhân dụng)  

www.fairwork.gov.au
 y SafeWork NSW www.safework.nsw.gov.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 

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
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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
The State of New South Wales (Tiểu bang NSW), thông qua cơ quan NSW Fair Trading, hỗ trợ và khuyến khích việc tái 
sử dụng thông tin của họ mà đã được công chúng tài trợ. Ấn bản này đã được cấp phép theo dưới Creative Commons 
Attribution 4.0 licence. Muốn biết thêm thông tin, viếng trang mạng fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Copyright.page

Không được dựa vào tờ dữ kiện này như 
là cố vấn pháp lý. Muốn biết thêm chi tiết 
về đề tài này, hãy tham khảo luật lệ thích 
đáng.
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