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ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN VIỆT NAM
--------------------Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội
Tên tiếng Việt: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.
Tên tiếng Anh: Vietnam Timber and Forest Product Association.
Viết tắt: VIFORES
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam được thành lập theo Quyết định số
34/2000/QĐ/BTCCBCP ngày 5/8/2000 sau đây được viết tắt là Hiệp hội là một tổ chức
phi chính phủ với sự tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp và các nhà quản lý. khoa
học. kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam. hoạt động trong lĩnh vực bảo
vệ và phát triên rừng (trồng rừng), khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất nhập khẩu gỗ,
lâm sản trên phạm vi toàn quốc.
Mục đích của Hiệp hội là liên kết, họp tác, hỗ trợ nhau giữa các thành viên về kinh
tế- kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm, phòng chống
thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ và phát triển một nền Lâm nghiệp bền vững, đa
dạng sinh học, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, góp phần tạo thêm việc
làm, cải thiện đời sống của người lao động.
Điều 3. Địa vị pháp lý của Hiệp hội
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng.
Tại sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội.
Hiệp hội là đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các thành viên theo quy định của pháp
luật
Điều 4. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam hoạt dộng trong phạm cả nước theo nguyên
tắc bình đẳng, dân chủ, đồng thuận, tập trung sự quản lý của Ban thường vụ Hiệp hội
theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.
Chương II
CHỨC NĂNG NÀ NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI
Điều 5. Chức năng của Hiệp hội
1/ Hiệp hội là một tồ chức cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhà nước
để:
Tuvên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triền nghề gỗ và lâm sản trong các thành phần
kinh tế, bảo vệ nguồn lợi Lâm nghiệp, bảo hộ an toàn lao động, bảo vệ an ninh quốc
phòng.
2/ Đại diện cho cộng đồng Doanh nghiệp kiến nghị với Nhà nước về những chủ
trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển nghề gỗ và lâm sản.
bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây
thiệt hại đến quyền lợi của ngành và hội viên, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
3/ Thực hiện các tư vấn và dịch vụ cho cộng đồng doanh nghiệp về cung cấp
thông tin sản xuất, kinh doanh, dich vụ, khoa học, công nghệ thị trường, chính sách
cho các doanh nghiệp, các tổ chức và các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước.
Điều 6. Nhiệm vụ của Hiệp hội
1/ Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, khoa
học công nghệ, kỹ thuật, quản lý cho các thành viên, trao đổi thông tin, ý kiến giữa
các doanh nghiệp với nhau và với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài
2/ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, thiết lập và phát triển môi quan hệ
kinh tế giữa các doanh nghiệp với các đồi tác trong và ngoài nước theo qui đinh
của pháp luật.
3/ Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để phản ánh đề đạt với các
cơ quan Nhà nước về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh
doanh.
4/ Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài
nước và các hoạt động về giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hội thảo, hội
chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.
5/ Tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thúc, năng lực
quản lý, khoa học. công nghệ... cho các doanh nghiệp, khuyến khích giúp đỡ các tài
năng kinh doanh, sản xuất theo quy định của pháp luật.
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6, Xuất bản tạp chí, tập san, bản tin và các tài liệu phổ biến kỹ thuật và quản lý
kinh tế theo quy định của pháp luật.
7/ Gia nhập các tồ chức phi chính phủ trong lĩnh vực lâm nghiệp trong khu vưc
Đông Nam Á và các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật.
8/ Pháp nhân trực thuộc Hiệp hội: Tuỳ theo điều kiện thực tế, Hiệp hội có thể
thành lập một số đơn vị hoạt động sản xuất, dịch vụ, tư vấn... Việc thành lập các đơn vị
này phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Chương III
HỘI VIÊN
Điều 7. Hội viên
1. Hội viên chính thức: các tổ chức pháp nhân và các cá nhân hộ gia đinh của Việt
Nam hoạt động trong các lĩnh vực: trồng rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ. và xuất nhập
khẩu gỗ, lâm sản... tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp
hội, nộp đầy đủ lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội
viên chính thức của Hiệp hội.
2/ Hội viên danh dự: Những công dân và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự
phát triển ngành được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.
3/ Hội viên liên kết: các tổ chức pháp nhân có yếu tố nước ngoài hoạt động trong
lĩnh vực lâm nghiệp tán thành điều lệ của Hiệp hội tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội,
đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội viên liên kết
của Hiệp hội.
Điều 8. Quyền lợi của hội viên
1/ Được tham gia đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội.
2/ Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọị công việc của Hiệp hội, được
kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.
3/ Được ứng cử, đề cử và bầu vào ban chấp hành và các chức vụ khác của Hiệp hội.
4/ Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao
trình độ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu dự hội thảo,
các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, chuyên giao công nghệ, tham quan, khảo
sát ở trong và ngoài nước.
5/ Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ trong các công trình nghiên cứu khoa hoc riêng
bảo vệ quyền tác giả đối với công trình nghiên cứu, các sáng kiến phát minh thương
hiệu, nhãn mác hàng hoá theo quy định của pháp luật.
6/ Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài ngành để họp đồng
sản xuất, tổ chức chế biến, làm chuyên gia kỹ thuật...
7/ Được quyền ra khỏi Hiệp hội.

8/ Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chinh
thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.
Điều 9. Thủ tục chấm dứt quy ền hội viên
1/ Hội viên tự nguvện xin rút ra khỏi Hiệp hội.
2/ Hội viên vi phạm nghiêm trọng Điêu lệ Hiệp hội, làm ảnh hường đến thể diện,
uy tín danh dự và tài chính của Hiệp hội bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội.
3/Hội viên hoặc bị kết án bởi bản án của toà án hoặc bị cơ quan nhà nước đình chỉ
hoạt động, bị giải thể hay bị tuyên bố phá sản.
Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên
1/ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các
quy định tại Điều lệ này, thực hiện nghị quyết của Hiệp hội.
2/ Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội
viên khác để xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng vừng mạnh.
3/ Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
4/ Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ hàng năm theo quy định.

