
 

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG 
CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ TÒA NHÀ (BMC) 

Chương I 

TÊN GỌI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ 

Điều 1. Tên gọi 

- Tiếng Việt : CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ TÒA NHÀ 

- Tiếng Anh : BUILDING MANAGEMENT CLUB 

- Viết tắt : BMC  

Điều 2.  Thông tin chung 

- Trụ sở giao dịch : Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.HCM 

- Điện thoại  : 08 6293 4986 – Hotline: 0902 7676 62      

- Mail group  : bmc-clbqltn@googlegroups.com  

- Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/clbquanlytoanha/ 

- Group Facebook : https://www.facebook.com/groups/doanhchuBMC/ 

- Logo  : 

 

 

VISION: Quy tụ những cá nhân/ doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp, cùng lý tưởng hoàn 

thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, chung cư. 

MISSION: Nâng tầm giá trị (chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp…) cho những cá nhân, doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà 

Điều 3. Vị trí, chức năng 

1. Vị trí: Câu lạc bộ Quản lý tòa nhà (sau đây gọi tắt là BMC) là tổ chức tự nguyện của những 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm và tâm huyết với lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà. 
BMC là tổ chức trực thuộc CTCP Đầu tư & Đào Tạo Doanh Chủ, sử dụng logo riêng và tài khoản 
hạch toán riêng. 

2. Chức năng: BMC được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ Hiến pháp, 
pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 4. Tôn chỉ & mục đích hoạt động 

1. Tôn chỉ:  “Kết nối bạn hữu - Chung tay vững bước” 

2. Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội ngày càng hiện đại & làm cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn thông qua các hoạt động sau: 

BMCmeeting : hội thảo lớn, chuyên nghiệp 1-2 lần/năm 

BMCsharing : quy mô nhỏ, thường xuyên 1 lần/quý 

BMCplaying : vui chơi, teambuilding, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên 1-2 lần/năm 

BMCsporting : thể thao thi đấu Giải CHẠY DỌC TÒA NHÀ 1 lần/năm 

BMCconsulting : dịch vụ tư vấn, tổ chức sự kiện, hội nghị NCC từ các chuyên gia là BCN 
BMC & các giảng viên Doanh Chủ, có hỗ trợ hoặc thu phí tùy trường hợp. 
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Điều 5. Nhiệm vụ  

- Tập hợp những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành hoặc có liên quan đến quản lý tòa 
nhà, quản lý bất động sản, kết nối mọi người thành một khối vững mạnh, cùng hỗ trợ, chia sẻ 
lẫn nhau, đảm nhiệm vai trò là cầu nối của các cá nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, học viên, 
giảng viên Viện đào tạo Doanh Chủ…hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, quản lý tòa nhà. 

- Tổ chức giới thiệu hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp và doanh nhân là hội viên 
của BMC. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mỗi 
thành viên; 

- Giới thiệu, trao đổi về luật pháp và những kinh nghiệm nghiệp vụ giữa các hội viên thuộc các 
lĩnh vực khác nhau hay địa bàn khác nhau; 

- Tham gia bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là hội viên BMC khi họ 
gặp khó khăn…; 

- Tổ chức các họat động gặp gỡ, tọa đàm, hội thảo, giao lưu giữa các thành viên BMC cũng như 
với các đối tác bên ngoài nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của mỗi thành viên cũng như phát 
triển sự gắn kết, tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên; 

- Tham gia các hoạt động và tổ chức xã hội nhằm góp phần gia tăng những lợi ích & phát triển 
cộng đồng. 

- Thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội như: quyên góp ủng hộ người nghèo, tổ chức những 
buổi giao lưu tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và các hoạt động từ thiện khác dựa trên 
tình thần tương thân, tương ái mang tính nhân văn cao. 

- Đoàn kết, giúp đỡ hội viên của BMC phát huy mọi khả năng, tiềm lực nhằm ổn định, phát triển 
hoạt động kinh doanh, không ngừng nâng cao sức sáng tạo, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế 
cho các hội viên tham gia; 

- Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ; quy chế quản lý tài chính, tài sản; Quy chế kiểm tra, giám sát 
và chế độ báo cáo đối với Hội viên; 

 

Chương II 

HỘI VIÊN 

Điều 6. Đối tượng tham gia 

- Học viên các khóa đào tạo về lĩnh vực Quản lý vận hành tòa nhà chung cư hoặc Ban quản trị tại 
Doanh Chủ; 

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp họat động lĩnh vực Quản lý tòa nhà, Quản lý bất động sản 
& các lĩnh vực khác có liên quan 

- Các cá nhân, doanh nghiệp khác có quan tâm & mong muốn tham gia. 

Điều 7. Điều kiện tham gia 

- Cá nhân tham gia hoặc cá nhân được doanh nghiệp cử tham gia: là công dân Việt Nam đủ 18 
tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Đang làm công việc liên quan đến quản lý bất động sản nói chung & quản lý tòa nhà nói riêng, 
mong muốn phát triển nghề nghiệp thông qua BMC. 

- Các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác có quan tâm lĩnh vực này. 

- Nộp đơn đăng ký tham gia BMC (Theo Biểu mẫu đính kèm) và được Ban chủ nhiệm chấp nhận.  

- Đóng đủ hội phí theo quy định hiện hành. Hội phí hiện hành gồm: phí gia nhập (cố định duy 
nhất lần đầu gia nhập, nếu gián đoạn phí duy trì, thì khi gia nhập lại phải đóng mới) + phí duy trì 
hàng năm (có thể thay đổi theo năm, tùy theo các hoạt động của BMC), chi tiết như sau: 



 

 Đối với cá nhân:  

Phí gia nhập  : 800.000 đồng/lần (Học viên đã học tại Doanh Chủ: 500.000 đồng/lần) duy 

nhất vào lúc gia nhập 

Phí duy trì  : 500.000 đồng/12 tháng tính từ ngày đóng phí (không được phép thay đổi tên 

hội viên, hưởng quyền lợi cá nhân tham gia) 

 Đối với công ty:  

Phí gia nhập : 1.000.000 đồng/lần duy nhất vào lúc gia nhập 

Phí duy trì : 2.000.000 đồng/12 tháng tính từ ngày đóng phí (có thể cử bất kì người đại 

diện nào tham gia và có thể thay đổi khi công ty có văn bản thay đổi nhân sự, có thêm quyền 

lợi hỗ trợ tuyển dụng, truyền thông).  

 Thành viên Ban chủ nhiệm BMC:  được miễn phí phí duy trì hằng năm. 

Điều 8. Quyền lợi của hội viên 

- Được miễn 100% phí tham dự các chương trình offline tổ chức 3 lần /năm (trong đó sẽ có 1 lần 
đại hội lớn) hoặc được hưởng mức phí ưu đãi dành riêng cho hội viên trong 1 số chương trình 
có kinh phí lớn. 

Đối với hội viên là doanh nghiệp: còn được thêm quyền lợi về mặt truyền thông cho doanh 
nghiệp như hỗ trợ đăng tải các thông tin tuyển dụng, quảng bá dịch vụ, tin khai trương, ký kết 
hợp đồng đối tác trên các group zalo, facebook của BMC và thông tin tuyển dụng trên website 
doanhchu.com, được áp dụng mức học phí ưu đãi thêm vào khi tham gia các khóa học tại 
Doanh Chủ thông qua admin hoặc Ban thư ký của BMC. 

- Được hưởng các lợi ích vật chất, tinh thần do BMC tạo ra; 

- Được tham gia tất cả các hoạt động của BMC: hội thảo, tọa đàm giao lưu, chia sẻ kiến thức, 
huấn luyện kỹ năng…; 

- Trở thành thành viên của group facebook, zalo và thành viên của mail group BMC.   

- Được tham gia ứng cử và bầu cử người vào Ban chủ nhiệm BMC; 

- Được đề đạt nguyện vọng nghề nghiệp thông qua BMC; 

- Được BMC cung cấp thông tin và các dịch vụ phát triển nghề nghiệp, giúp đỡ hoà giải khi có 
tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do BMC tổ chức; 

- Được quyền rút khỏi BMC khi nhận thấy không có nhu cầu tiếp tục tham gia vào bất kỳ lúc nào. 

Điều 9. Nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên 

- Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ của BMC 

- Tham gia & đóng góp ý kiến cho sự phát triển hoạt động của BMC 

- Hỗ trợ cung cấp cho Ban chủ nhiệm BMC những thông tin, số liệu cần thiết để phục vụ cho hoạt 
động của CLB. 

- Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng BMC ngày càng 
vững mạnh; 

- Cam kết chia sẻ những thông tin đúng sự thật & phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần 
nâng cao hình ảnh, uy tín của BMC; 

- Không được tuyên truyền những thông tin không xác thực về BMC với mục đích hạ thấp uy tín 
của BMC hoặc vì mục đích cá nhân khác. 



 

- Không tuyên truyền bât kỳ hoạt động nào liên quan tôn giáo, chính trị trong tất cả các hoạt động 
của BMC 

- Đóng lệ phí theo quy định điều lệ của BMC. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC - QUẢN LÝ 

Điều 10. Quản lý, sử dụng con dấu, và logo của Câu lạc bộ. 

1. Con dấu  

BMC là đơn vị trực thuộc CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ, BMC không có con dấu riêng, 
chỉ sử dụng dấu hình oval để thông báo hoặc thực hiện các thủ tục liên quan trong nội bộ BMC 
như: Thư mời tham dự hội thảo gửi cho hội viên; Thu phí hội viên… 

2. Logo: 

Ngoài logo của BMC, BMC được sử dụng logo của CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ theo 
quy định tại Điều lệ của CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ cho các mục đích hoạt động ngoại 
giao & khi được đại diện CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ đồng ý.  

Điều 11. Nguyên tắc tổ chức & hoạt động  

- BMC được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về tài chính và bình 
đẳng giữa các Hội viên; 

- Ban Chủ nhiệm BMC hoạt động dựa trên nguyên tắc bàn bạc, biểu quyết dân chủ, lãnh đạo tập 
thể, thiểu số phục tùng đa số và được cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định do Ban chủ nhiệm 
BMC đề xuất & CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ đồng ý chấp thuận. 

- Ba (03) năm BMC sẽ tổ chức đại hội thường niên 1 lần, mỗi 03 tháng – 06 tháng sẽ có 1 lần hội 
thảo về các chuyên đề liên quan nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc liên 
quan đến quản lý tòa nhà. 

 
Điều 12. Ban cố vấn 

Ban cố vấn là những người được Công ty CP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ và Ban chủ nhiệm 
BMC lựa chọn, cố vấn cho BMC trong các hoạt động phù hợp với quy chế hoạt động của BMC. 

Điều 13. Ban Chủ nhiệm BMC  

1. Ban chủ nhiệm BMC điều hành mọi hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ. Số lượng thành 
viên Ban chủ nhiệm do tất cả các hội viên quyết định và được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc 
biểu quyết công khai 03 năm/1 lần tại Đại hội thường niên. Người trúng cử phải đạt trên 50% số 
phiếu bầu hợp lệ và được CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ phê duyệt. 

Thành viên Ban chủ nhiệm BMC có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn hoặc 
theo đề nghị của hơn 50% thành viên ban chủ nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Ban chủ 
nhiệm được bầu bổ sung một số thành viên vào Ban chủ nhiệm. Số lượng thành viên Ban chủ 
nhiệm được bầu bổ sung không được nhiều hơn 1/5 số thành viên hiện có. 

Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm BMC là 03 năm. 

2. Ban chủ nhiệm bầu 1 Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ. (Viện đào tạo Doanh Chủ bắt 
buộc có 1 người trong Ban chủ nhiệm BMC) 

3. Ban chủ nhiệm BMC họp thường kỳ một tháng hoặc tối thiểu 2 tháng/lần. Ban chủ nhiệm có thể 
được triệu tập họp bất thường nhằm giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ nhiệm 
hoặc 2/3 số thành viên Ban chủ nhiệm. BCN bắt buộc phải tham gia các cuộc họp định kỳ, nếu 
vắng quá 3 lần liên tiếp theo lịch định kỳ thì có thể bị bãi nhiệm (đại diện Doanh Chủ có quyền cử 
người đại diện tham gia) 



 

4. Ban chủ nhiệm BMC thực hiện Quy chế, các nghị quyết, quyết định và chương trình hoạt động 
theo nhiệm kỳ của Đại hội. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Câu lạc 
bộ. Lập kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm. Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và 
tài liệu cho các hoạt động của BMC 

5. Quyết định những công việc khác của BMC giữa hai kỳ Đại hội theo thẩm quyền. 

6. Ban Chủ nhiệm là những Hội viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất và đạo đức 
tốt, có uy tín và năng lực điều hành. 

7. Quản trị các group facebook, zalo...câu lạc bộ, duy trì thông tin liên lạc giữa các thành viên. 

8. Thường xuyên thông báo cho các hội viên các thông tin liên quan đến cơ hội việc làm, thăng tiến 
nghề nghiệp; chia sẻ quan tâm đến đời sống tinh thần của các hội viên như ma chay, ốm đau, 
hiếu hỷ, sinh nhật, khó khăn rủi ro bất thường của các hội viên…. 

9. Tổ chức tham gia các hoạt động nhằm chia sẻ quan tâm, kết nối cộng đồng xã hội 

 
Điều 14. Chủ nhiệm và Phó Chủ Nhiệm BMC  

1. Chủ nhiệm BMC có quyền hạn và trách nhiệm: 

- Đại diện Câu lạc bộ tiến hành các công việc cần thiết để phát triển & duy trì CLB; 

- Tổ chức triển khai xây dựng & thực hiện các chương trình của Câu lạc bộ; 

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

- Đề xuất nhân sự các Ban chuyên môn; 

- Chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm BMC và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Câu lạc 
bộ. 

2. Các Phó chủ nhiệm BMC: được phân công giúp Chủ nhiệm BMC phụ trách từng mặt công tác 
của Câu lạc bộ. Khi Chủ tịch BMC vắng mặt sẽ uỷ quyền cho một Phó chủ nhiệm BMC chịu trách 
nhiệm điều hành chung. 

 

Chương IV 

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ 

Điều 15. Nguồn thu của BMC  

BMC có tài chính riêng và hoạt động tự chủ. Nguồn thu của BMC gồm có: 

1. Hội phí gia nhập và Lệ phí sinh hoạt hàng năm do Hội viên đóng góp, được quy định theo phụ lục 
đính kèm & được phép thay đổi hàng năm tùy theo tình hình nhu cầu. 

2. Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

3. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có) 

Điều 16. Các khoản chi của BMC  

BMC sử dụng nguồn thu của mình để chi cho những việc sau đây: 

- Trang trải các chi phí cho hoạt động thường xuyên của BMC theo quy định của Pháp luật và quy 
chế hoạt động của BMC như hoạt động thông tin, hội thảo, hội nghị, tuyên truyền, báo chí, cơ sở 
vật chất kỹ thuật, điện thoại thông báo, liên hệ các hội viên, in ấn, photo tài liệu… 

- Trả thù lao tượng trưng cho các hội viên tham gia điều hành Câu lạc bộ (nếu có) theo mức mà 
các hội viên chấp thuận & được biểu quyết tại Đại hội thường niên. 

- Các khoản chi phí cần thiết, hợp lý khác do Ban chủ nhiệm BMC quyết định & được quy định 
bằng văn bản. 

Điều 17. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của BMC  



 

1. Việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản BMC thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ & phụ lục của điều lệ này. 

2. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm cử 1 Phó chủ nhiệm chuyên ghi nhận, hạch toán & Ban chủ nhiệm 
có trách nhiệm kiểm tra báo cáo thu-chi, tài sản, công khai hàng tháng & công bố trên các 
phương tiện của BMC cho Hội viên biết; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho CTCP 
Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ cùng tham gia theo dõi để đam bảo tính minh bạch & công khai. 

 

Chương V 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 18. Khen thưởng - kỷ luật  

1. Các tổ chức, Hội viên của BMC có nhiều thành tích thì được xét khen thưởng theo Quy chế khen 
thưởng – kỷ luật của BMC và tùy theo sự đóng góp và thành tích đạt được sẽ được BMC đề nghị 
CTCP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ khen thưởng. 

2. Các Hội viên của BMC nếu làm trái Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Câu lạc bộ, làm tổn hại 
đến danh dự, uy tín của BMC thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại về tài 
chính và bị kỷ luật với các hình thức như: khiển trách, cảnh cáo, xoá tên khỏi Câu lạc bộ. Nghiêm 
trọng hơn thì nhờ pháp luật can thiệp. 

3. Ban chủ nhiệm BMC có trách nhiệm ban hành Quy chế về Khen thưởng, kỷ luật Hội viên. 

 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 19. Hiệu lực  

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 1 & đại diện CTCP Đầu Tư & 
Đào Tạo Doanh Chủ ký phê duyệt. 

Điều 20. Sửa đổi Quy chế  

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được Đại hội thường niên của BMC thông qua và được CTCP 
Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ phê duyệt. 

                                                                                      Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019 

                                

Thành viên Ban chủ nhiệm của nhiệm kỳ 04 đã chấp thuận và đã ký gồm:  

HỌ & TÊN CHỨC VỤ - BCH BMC CHỨC VỤ- DOANH NGHIỆP  

Bà Trần Thị Thanh Hằng Chủ nhiệm CLB CEO Viện Đào Tạo Doanh Chủ; Chủ 

tịch CLB Doanh Nhân 2030 

Bà Nguyễn Thị Thùy 

Nhu 

Phó chủ nhiệm thường trực 

phụ trách đối ngoại. 

Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Era 

ViệtNam; 

Ông Đinh Chí Thành Phó chủ nhiệm sự kiện & 

Truyền thông. 

Giám đốc Công ty Vệ Sinh Happy 

Clean 

Bà Đặng Thị Tuyết 

Trang 

Phó chủ nhiệm tài chính Chủ Doanh Nghiệp- Công ty Nam Phú 

An 

Ông Vũ Tiến Thành Phó chủ nhiệm chuyên môn Tổng giám đốc công ty QLTS DKRA 

VN 

Chị Phạm Thị Ngân Trưởng ban thư ký Giám đốc công ty quản lý toà nhà BVI 

 


