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CLB XE Ô TÔ ĐỊA HÌNH  
VÀ MÔ TÔ ĐỊA HÌNH SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------ ------------------------------ 
 
 

ĐIỀU LỆ 
(CLB xe ô tô địa hình và mô tô địa hình Sài Gòn) 

 
 

CHƯƠNG I 
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ 

  
Điều 1: Tên gọi 

- Tên gọi đầy đủ: Câu lạc bộ xe ô tô địa hình và mô tô địa hình Sài Gòn 
- Tên viết tắt: CLB xe địa hình Sài Gòn 
- Tên giao dịch quốc tế: Saigon Offroad Club 

Điều 2: Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội  
Câu lạc bộ (CLB) xe địa hình SÀI GÒN là một tổ chức xã hội của những cá 
nhân không phân biệt nam nữ, quốc tịch, thành phần kinh tế đam mê môn 
thể thao xe địa hình. Nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực, góp phần 
phát triển phong trào của môn thể thao mô tô địa hình và xe ô tô địa hình 
theo định hướng lành mạnh, tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nhà nước, 
tham gia vào các phong trào thể thao và xã hội hóa của địa phương và quốc 
gia. 

Điều 3: Trụ sở (địa chỉ, điện thoại, fax, email 

- Trụ sở của CLB đặt tại: Trung tâm TDTT Quận 9 
- Điện thoại/Fax:    Email:  
 

CHƯƠNG II 
Nhiệm vụ, quyền hạn; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội 

 
Điều 4: CLB xe  địa hình SÀI GÒN có những nhiệm vụ sau 

- Kết nạp những cá nhân đam mê xe ô tô địa hình và mô tô địa hình, phổ biến 
kiến thức, hướng dẫn tập luyện đúng kĩ thuật, đảm bảo an toàn. 

- Sẵn sàng tham gia vào các phong trào quần chúng các hoạt động thể thao 
của địa phương nói riêng và của quốc gia khi cần thiết. 
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- Tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia các hoạt động 
khác của quốc gia khi có yêu cầu  

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các lực lượng chức 
năng khi được yêu cầu. 

- Phối hợp với Sở văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Tp Hồ Chí Minh 
cùng các ngành liên quan của địa phương để nghiên cứu tham mưu cho các 
cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách quy chế, điều lệ nhằm 
tác động và thúc đẩy phát triển bộ môn thể thao xe ôtô và mô tô địa hình. 

- Phối hợp với các CLB xe ô tô địa hình và mô tô địa hình của các tỉnh, thành 
trong cả nước và quan hệ với các tổ chức xe địa hình nước ngoài theo quy 
định của pháp luật. 

- Có kế hoạch thích hợp nhằm thu hút nguồn tài trợ trong và ngoài nước, tổ 
chức các hình thái hoạt động kinh tế nhằm tạo nguồn tài nguyên tài chính 
cho phong trào xe địa hình của địa phương phù hợp theo quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

Điều 5: Cơ quan chủ quản 
Câu lạc bộ xe  địa hình SÀI GÒN chịu sự quản lý Nhà nước về hoạt động 
thể dục thể thao.  

Điều 6: Nguyên tắt hoạt động 
Câu lạc bộ xe  địa hình SÀI GÒN hoạt động theo quy định của pháp luật 
nước CHXHCN Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, tự 
chủ về kinh phí, tài chính và theo điều lệ của CLB được phê duyệt. 

 
CHƯƠNG II 
HỘI VIÊN 

 
Điều 7: Hội viên 

- Tất cả các công dân việt nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc 
tại Việt Nam có niềm đam mê xe địa hình, nhiệt tình với phong trào xe địa 
hình nếu tán thành điều lệ, tự nguyện xin gia nhập CLB xe địa hình SÀI 
GÒN 

Điều 8: Hội viên danh dự 
- Hội viên danh dự là những người có công đặc biệt giúp đỡ cho sự phát triển 

phong trào xe địa hình và được CLB xem xét để công nhận. 
Điều 9: Thủ tục xin gia nhập, xin rút tên, xóa tên khỏi CLB 

- Thủ tục xin gia nhập gồm: 
 Đơn xin gia nhập 
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 Nộp hội phí theo quy định của CLB 
- Thủ tục xin rút tên: Đơn xin rút tên không tham gia CLB 
- Xóa tên: Hội viên CLB nếu không tham gia liên tục 03 kì họp liên tục của 

CLB mà không có lí do chính đáng sẽ bị xóa tên khỏi danh sách CLB. 
- Ban chủ nhiệm (BCN) CLB sẽ xem xét và quyết định bằng văn bản các 

trường hợp xin gia nhập và xin rút tên của hội viên, ủy viên BCN nếu rút 
tên, bị xóa tên trước khi ra khỏi CLB thì hội viên, ủy viên BCN phải bàn 
giao công việc, cơ sở vật chất, tài chính mà mình phụ trách lại cho bộ phận, 
cá nhân được BCN CLB ủy nhiệm. 

Điều 10: Nghĩa vụ của hội viên 
- Chấp hành nội quy, quy chế và mọi quy định của CLB, đem hết khả năng và 

tâm huyết để nâng cao và bảo vệ uy tín của CLB, không kích động, chia rẽ 
bè phái, gây mất đoàn kết trong CLB. 

- Tham gia các buổi đầy đủ trong buổi họp chuyên môn hàng tháng của CLB, 
nếu vắng mặt phải có thông báo trước cho ban lãnh đạo CLB. 

- Hội viên nào có lí do chính đáng xin được tạm dừng sinh hoạt trong CLB 
trong thời hạn ít nhất 01 năm sẽ được miễn sinh hoạt hàng tháng và không 
cần phải tham gia vào các hoạt động của CLB trong thời gian đó. 

- Các hội viên có quốc tịch nước ngoài phải tham gia đầy đủ các hoạt động bắt 
buộc của CLB như: tham gia buổi họp hàng tháng, đóng phí sinh hoạt hội 
viên theo quy định chung, nhưng không bắt buộc phải tham gia các hoạt 
động chuyên môn của CLB. 

- Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công làm nhiệm vụ của Ban chủ 
nhiệm CLB, không được đi muộn hoặc bỏ nhiệm vụ giữa chừng, trong khi 
đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối tuân thủ luật lệ giao thông, không điều khiển 
phương tiện trong tình trạng say rượu, bia và không làm chủ bản thân. 

- Có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản của CLB. 
- Đóng góp phí hội viên đầy đủ, mức hội phí sẽ do ban Chủ nhiệm CLB đưa 

ra. Hội viên phải đóng phí tối thiểu 03 tháng hội phí/lần. Nếu không đóng 
hội phí trong 06 tháng liên tiếp thì ban lãnh đạo CLB xem xét loại khỏi danh 
sách hội viên CLB. 

 
Điều 11: Quyền lợi của hội viên 

- Hội viên chính thức được quyền giới thiệu người bầu cử, ứng cử và các vị trí 
trong Ban chủ nhiệm của CLB 

- Được tham gia bàn bạc, thảo luận về các chủ trương, kế hoạch, đồng thời 
giám sát mọi hoạt động của CLB. 
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- Được khen thưởng và được bảo vệ quyền lợi chính đáng liên quan đến các 
hoạt động của CLB. 

Điều 12: Giải quyết tranh chấp 
Những bất đồng, tranh chấp các hội viên thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn của CLB xe địa hình SÀI GÒN sẽ được CLB kết hợp cùng các cơ quan 
hữu quan phân xử và quyết định. 

 
CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ 
 
Điều 13: Nguyên tắc tổ chức 

- Câu lạc bộ xe địa hình SÀI GÒN  hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, 
dân chủ, tự quản theo khuôn khổ của pháp luật và điều lệ CLB. 

- Ban chủ nhiệm CLB do các thành viên CLB bỏ phiếu bầu chọn và có nhiệm 
kỳ 2 năm. 

Điều 14: Cơ cấu tổ chức của CLB 
- Ban chủ nhiệm CLB 
- Các ban chức năng 

Điều 15: Đại hội đại biểu 
- Nhiệm vụ của đại hội đại biểu: 

 Báo cáo tổng kết, kiểm điểm công tác nhiệm kỳ qua và đề ra khuynh 
hướng hoạt động, nhiệm vụ cho nhiệm kì tới của CLB. 

 Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của BCN CLB 
 Sửa đổi, bổ sung điều lệ (nếu có) 
 Quyết toán tài chính nhiệm kì trước và thông qua kế hoạch tài chính 

nhiệm kì mới 
 Quyết định số lượng thành viên ban chấp hành và bầu ra ban chủ nhiệm 

mới. 
 Thông qua nghị quyết của đại hội. 

- Đại hội bất thường: trong trường hợp ít nhất là 2/3 ủy viên ban chủ nhiệm 
hoặc 2/3 các tổ chức thành viên yêu cầu thì ban chủ nhiệm sẽ triệu tập đại 
hội bất thường. 

- Số đại biểu đi dự đại hội do ban chấp hành quy định, đại hội có ít nhất trên 
2/3 số đại biểu được triệu tập trở lên dự họp mới có giá trị. 
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- Đại hội thường niên: mỗi năm, CLB sẽ tổ chức đại hội thường niên để kiểm 
điểm công tác năm qua, quyết định nhiệm vụ năm tới và các vấn đề quan 
trọng khác. 

Điều 16: Ban chấp hành 
- Ban chấp hành Câu lạc bộ xe địa hình SÀI GÒN do đại hội CLB bầu ra, là 

cơ quan lãnh đạo CLB giữa hai kì đại hội. Số lượng ủy viên BCN do đại hội 
quy định. Trong trường hợp cần thiết BCN được quyền bầu bổ sung thành 
viên BCN nhưng số lượng không vượt quá 1/3 ủy viên hiện có. 

- BCN CLB họp tối thiểu 2 lần/năm. Nhiệm vụ của BCH được nêu trong quy 
chế hoạt động của BCN. 

- Thông qua các quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 
cho từng chức danh, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, thư ký, trưởng các ban 
chức năng. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình nghị quyết đại hội. 
- Quyết định kế hoạch, tài chính của CLB. 
- Quyết định về việc khen thưởng, kỉ luật, xin gia nhập, xin rút tên 
- Triệu tập, tổ chức đại hội đại biểu CLB 

Điều 17: Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, thư ký và các ban chuyên trách 
- Chủ nhiệm có các trách nhiệm và quyền hạn sau: 

 Là người đại diện của CLB xe địa hình SÀI GÒN 
 Chịu trách nhiệm ban chủ nhiệm và đại hội về các hoạt động của CLB. 
 Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội và các quyết định 

của ban chấp hành. 
 Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của ban chấp hành. 
 Thay mặt ban chủ nhiệm kí các văn bản về việc phê chuẩn, bãi miễn phó 

Chủ nhiệm, thư kí và các ủy viên ban chủ nhiệm sau khi đã được ban chủ 
nhiệm thông qua . 

 Ký duyệt các công văn đối nội, đối ngoại của CLB. 
Các phó chủ nhiệm do ban chấp hành bầu, hoạt động theo sự phân công của 
chủ nhiệm và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh đã 
được ban chấp hành thông qua. 
- Phó chủ nhiệm phụ trách chuyên môn: 
 Chịu trách nhiệm triệu tập, phân công các đội viên theo từng vị trí và 

nhiệu vụ được giao. 
 Chịu trách nhiệm hỗ trợ về toàn bộ phương tiện kĩ thuật trong khi làm 

nhiệm vụ. 
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- Phó chủ nhiệm phụ trách vận động tài chính: 
 Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính của CLB, có trách nhiệm 

báo cáo công khai tình hình thu, chi tài chính của CLB trong cuộc họp 
CLB hành chính. 

 Được quyền đề cử người phụ tá các hoạt động tài chính (nếu cần thiết) 
- Thư kí do ban chấp hành bầu, là người có trách nhiệm: 
 Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban chấp hành. 
 Soạn thảo các văn bản, chuẩn bị kế hoạch hoạt động của CLB. 
 Điểm danh, ghi biên bản cuộc họp. 

Điều 18: Ban giám sát 
- Ban giám sát CLB do ban chủ nhiệm bầu ra. Số lượng ủy viên ban giám sát 

do ban chủ nhiệm quyết định nhưng không quá 02 thành viên. 
- Nhiệm vụ của ban giám sát: 

 Hoạt động độc lập và công khai để đôn đốc ban chấp hành và các đội 
viên thực hiện nghiêm túc theo quy chế CLB. 

 Kịp thời làm rõ, chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy chế CLB. 
 Đề ra các giải pháp phù  hợp để tư vấn cho ban chấp hành trong thời gian 

sớm nhất. 
  

CHƯƠNG IV 
TÀI CHÍNH ,TÀI SẢN 

  
Điều 19: Quản lý tài sản tài chính 

- Tất cả tài sản, tài chính đều được quản lý thống nhất theo quy định của pháp 
luật, các qui định cụ thể của ban chấp hành và được báo cáo công khai trong 
các kì họp ban chấp hành. 

- Đồng phục của đội viên: gồm quần áo (mùa đông, mùa hè), mũ...được trang 
bị theo nguyên tắc hội viên và quỹ CLB cùng đóng góp để trang bị cho đủ 
và phù hợp với chức năng nhiệm vụ đề ra. 

- Được phép gắn logo của các đơn vị tài trợ trên trang phục và phương tiện 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 20: Nguyên tắc thu, chi 
Câu lạc bộ xe địa hình SÀI GÒN có nguồn tài chính và tài sản riêng, được 
quyền thu, chi các hoạt động theo quy định về tài chính của Nhà nước và của 
CLB phù hợp với pháp luật. 
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Điều 21: Nguồn thu của CLB 
- Thu hội phí tháng của các hội viên; 
- Phí xây dựng CLB (Đối với các hội viên mới); 
- Thu từ các dịch vụ, sản xuất kinh doanh hợp pháp của CLB được pháp luật 

cho phép; 
- Tiền tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể trong, ngoài nước và 

hội viên ủng hộ theo quy định của pháp luật. 
Điều 22: Các khoản chi chủ yếu 

- Chi hỗ trợ trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 
của CLB 

- Chi hỗ trợ cho các hoạt động ngoại khóa thường kì của CLB. 
- Chi các khoản khác phục vụ hoạt động đối nội và đối ngoại theo đúng quy 
định của CLB. 

- Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt . 
- Trả tiền cho các khoản chi phục vụ chuyên môn. 
- Chi cho các hoạt động từ thiện, xã hội của CLB. 
- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

  
CHƯƠNG V 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
  
Điều 23: Khen thưởng 

Các hội viên thuộc Câu lạc bộ xe  địa hình SÀI GÒN có thành tích xuất sắc 
trong công tác được CLB khen thưởng và đề xuất lên cơ quan cấp cao hơn 
để khen thưởng. 

Điều 24: Kỷ luật 
Các cá nhân thuộc Câu lạc bộ xe  địa hình SÀI GÒN vi phạm điều lệ và mức 
độ nghiêm trọng. CLB có thể đề suất với cơ quan chính quyền các cấp xem 
xét và có hình thức xử lý thích hợp trong những trường hợp đặt biệt. 

  
CHƯƠNG VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 25: Sửa đổi điều lệ 
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Việc bổ sung, sửa đổi điều lệ của CLB xe  địa hình SÀI GÒN được tiến 
hành khi tổ chức Đại hội Câu lạc bộ, với điều kiện có 2/3 số đại biểu tham 
dự tán thành về việc sửa đổi, bổ sung mới có giá trị thi hành. 

Điều 26: Hiệu lực thi hành 
Điều lệ của CLB xe  địa hình SÀI GÒN có hiệu lực sau khi được phòng 
TDTT Quận 9 phê duyệt ban hành mới có giá trị thi hành.  
Hội viên của Câu lạc bộ xe  địa hình SÀI GÒN có trách nhiệm thực hiện 
nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của điều lệ này./. 

 


