ĐIỀU LỆ (Sửa đổi,bổ sung)
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM
(phê duyệt kèm theo Quyết định số 1255/QĐ-BNV ngày 24/9/2008 của Bộ trưởng Bộ nội vụ)
Chương 1:

TÊN GỌI – TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH
Điều 1.Tên gọi, biểu tượng.
1. Tên tiéng Việt: Liên đoàn Bắn súng Việt Nam. Tên viết tắt: LĐBSVN
2. Tên giao dịch quốc tế: VietNam Shooting Federation. Tên viết tắt: VSF
3. Biểu tượng:

Biểu tượng này được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2.
1. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân tự nguyện
có hoạt động đóng góp cho sự phát triển môn Bắn súng.
2. Mục đích của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân tự nguyện, ham thích luyện tập, thi đấu Bắn súng nhằm thúc đẩy phong trào thể thao Bắn súng phát
triển, góp phần tăng cường sức khoẻ, phát triển tài năng, không ngừng nâng cao thành tích Bắn súng đỉnh
cao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và đối ngoại quốc gia.

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động.
Liên đoàn Bắn súng Việt Nam hoạt động trong phạm vi nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là bộ phận của
phong trào Olympic Việt Nam, được gia nhập làm tổ chức thành viên của Liên Đoàn Bắn súng Quốc tế và khu vực
đồng thời tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế với các quốc gia theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.
1. Liên đoàn Bắn súng Việt Namtổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, tự
quản, tự trang trải chi phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề mọi mặt hoạtđộng của Liên đoàn.
2. Liên đoàn là bộ phận của phong trào Olympic Việt Nam; hoạt động theo pháp luật nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam và chịu sự quản lý Nhà nước về thể dục thể thao của Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch.
Điều 5: Tư cách pháp nhân.
1. Liên đoàn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
2. Trụ sở chính của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đặt tại 36 trần phú, Ba đình, Hà Nội.( Việc thay đổi trụ sở
do Ban thường vụ Liên đoàn Bắn súng Việt Nam quyết định).
3. Liên đoàn có văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật.
Điều 6: Tính pháp lý của ngôn ngữ.
Ngôn ngữ chính thức của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là tiếng Việt, ngôn ngữ giao dịch quốc tế chính thức
là tiếng Anh. Các văn kiện, văn bản chính thức được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như
nhau.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 7. Nhiệm vụ.
1. Tuyên truyền đường lối, quan điểm công tác thể dục thể thao của Đảng và Nhà nướ; lợi ích tác dụng của
tập luyện thể dục thể thao nói chung, tập luyện bắn súng nói riêng đối với sức khoẻ và giáo dục phẩm chất
đạo đức, tinh thần thể thao cao thượng cho người tập.
2. Cùng với cơ quan chuyên ngành của Nhà nước tổ chức phổ biến kiến thức, phương pháp tập luyện, tổ
chức thi đấu, hoàn thiện hệ thống thi đấu môn bắn súng từ cơ sởđến toàn quốc, tổ chức quản lý tập luyện
và điều hành các giải thi đấu quốc gia, quốc tế. Ban hành thóng nhất trong toàn quốc về Luật, điều lệ thi
đấu và các quy chế có liên quan.

3.Hướng dẫn, tổ chức, quản lý phong trào tập luyện, thi đấu và du lịch bắn súng trong toàn quốc theo quy
định của pháp luật.
4. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng các huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài,
cấp bằng và thẻ, giấy chứng nhận cho các thành viên đã tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
theo qui định của pháp luậ.
5. Xây dựng hệ thống thiđấu từ cơ sở đến toàn quốc, quản lý điều hành các hoạt động thi đấu cấp quốc gia,
quốc tế theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn
hiện đại theo hướng phát triển ngày càng cao của Bắn súng Thế giới.
7. Xây dựng triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế tập huấn, thi đấu ở khu vực, châu lục và thế giới.Trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt.
8. Huy động các nguồn lực của xã hội, tổ chức các hình thức dịch vụ, các câu lạc bộ Bắn súng hơi có
thu,phối hợp với du lịch trong nước và quốc tế xây dựng quản lý thực hiện loại hính du lịch Bắn súng theo
quy định của pháp luật.
9. Bảo vệ nguồn lợi chính đáng của tổ chức thành viên, hội viên trong Liên đoàn.
10. Quản lý, sử dụng, bảo quản phương tiện tập luyện gồm Súng, đạn, trang hiết bị cá nhân của thành viên,
hội viên và trường bắn, thiết bị bắn theo quy định của pháp luật.
11.Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng các địa phươngđơn vị, tổ chức khảo sát, thiết kế xây dựng
trường bắn phục vụ cho tập luyện phát triển phong trà, nâng cao thành tích thi đấu và kinh doanh dịch vụ
du lịch bắn súng, phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Luật BẮn súng Quốc Gia, Quốc Tế và
đảm bảo đúng tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật.
12. Phong cấp, giáng cấp, khen thưởng và kỷ luật đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài theo quy
định của pháp luật và của Liên đoàn.
13. Kiến nghị và đề suất với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề:
a, Chủ chương, chính sách, chế độ, kế hoạch, biện pháp nhằm động viên, khuyến khích phát triển phong
trào thể thao Bắn súng.
b, Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, vận
động viên, trọng tài.
c, Tuyển chọn vận động viên đội dự tuyển, đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế.
Điều 8. Quyền hạn.
1. Tuyên truyền mục đích của Liênđoàn Bắn súng Việt Nam.
2. Đại diện cho tổ chức thành viên, hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của Liên đoàn BẮn súng Việt Nam.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Liên đoàn và các tổ chức thành viên, hội viên.
4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên, hội viên vì lợi ích chung của Liên đoàn; hoà giải
tranh chấp trong nội bộ Liên đoàn.
5. phổ biến, huấn luyện kiến thức cho tổ chức thành viên, hội viên: Cung cấp thông tin cần thiết cho hội
viên theo quy định của pháp luật.
6. Tư vấn, phản diện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Liên đoàn theo đề nghị của các tổ chức, cá
nhân.
7. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Liên đoàn
theo quy định của pháp luật.Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới
sự phát triển của Liên đoàn.
8. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn.
9. Được gây quỹ Liên đoàn trên cơ sở hội phí của tổ chức thành viên, hội viên và các nguồn thu từ hoạt
động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
10. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp
luật và của Liên đoàn.
11. Liên đoàn được tham gia ký kết và thức hiện thoả thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

TỔ CHỨC THÀNH VIÊN VÀ HỘI VIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN
Điều9 .Tiêu chuẩn tổ chức thành viên và hội viên.
1. Tổ chức thành viên.

a. Câu lạc bộ Bắn súng các tỉnh, Thành phố, Ngành trực thuộc Trung ương, các hội và tổ chức khác tự
nguyện gia nhập, thừa nhận và chấp hành điều lệ của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, đóng hội phí đầy đủ
được xem xét công nhận là tổ chức thành viên của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
b. Việc thành lập Câu lạc bộ, hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của Liên đoàn bắn súng Việt Nam.
2. Hội viên.
a, Công dân Việt Nam bao gồm cả công dân đang học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài tán thành điều
lệ của Liên đoàn, Tự nguyện gia nhập Liên đoàn, đóng hội phí, tham gia sinh hoạt tại một tổ chức của Liên
đoàn đều có thể trở thành hội viên;
b, Công dân Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên của Liên đoàn nhưng có đóng góp lớn cho sự
phát triển của Liên đoàn thì có thể được kết nạp và công nhận là hội viên danh dự;
c, Hội viên danh dự được tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Liên đoàn nhưng không được
quyền tham gia bầu cử, ứng cử vào các chức danh Lãnh đạo của Liên đoàn, không biểu quyết các vấn đề
của Liên đoàn.

Điều 10. Quyền của tổ chức thành viên, hội viên.
1. Tổ chức thành viên.
a, Đề xuất, thảo luận về chủ trương, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
b, Có quyền giưói thiệu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc và danh sách đề cử, ứng cử vào các
Ban chấp hành Liên đoàn Bắn súng Việt Nam;
c, Giám sát hoạt động của BCH Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
d, Được Liên đoàn Bắn súng VN bảo vệ quyền lợi chính đáng có liên quan.
2. Hội viên
a, Được tham gia ý kiến, bầu và biểu quyết các công việc của Liên đoàn;
b, Được sử dụng các phương tiện tập luyện của Liên đoàn;
c, Được tham gia các lớp học tập, các hội thảo, các khoá huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng do Liên đoàn tổ
chức;
d, Được hướng dẫn các phương pháp tập luyện, các hiểu biết về kỹ thuật, kỹ năng, vệ sinh tập luyện và
kiểm tra sức khoẻ.
e, Được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi dể tập tập luyện, huấn luyện, phát triển tài năng;
g, Được tham gia các đoàn đại biểu của Liên đoàn dự họp, hội thảo, tập huấn và thi đấu ở nước ngoài khi có
yêu cầu và có đủ điều kiện;
h, Được cấp thẻ hội viên;
i, Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc;
k, Có quyền xin ra khỏi Liên đoàn.

Điều 11. Nghĩa vụ của tổ chức thành viên và Hội viên.
1. Tổ chức thành viên:
a. Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, nghị quyết, các quy định và quy chế
2. Được bầu cử, ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn theo quy định của Điều lệ.
3. Được cử cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động của Liên đoàn.
4. Được ưu tiên sử dụng các phương tiện tập luyện, thi đấu và những thông tin khoa học về chuyên môn và
các loại dịch vụ khác.
b) Nghĩa vụ của các tổ chức thành viên:
1. Chấp hành điều lệ, quy định, quy chế của Liên đoàn và đóng niêm liễm đầy đủ.
2. Hỗ trợ cho các hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
3. Phát triển các tổ chức cơ sở đưa phong trào bắn súng thể thao sâu rộng ở địa phương và ngành.

Điều 9. Các Câu lạc bộ Bắn súng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành kết nạp và cấp thẻ hội viên
theo đơn xin gia nhập của hội viên. Câu lạc bộ hoạt động theo đúng Điều lệ của Liên đoàn và pháp luật của
Nhà nước.

Điều 10. Hội viên không đóng hội phí 6 tháng hoặc không sinh hoạt liên tục trong 6 tháng mà không có lý
do chính đáng thì sẽ bị xoá tên trong danh sách.
Nếu vì lý do không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt, phải làm đơn ra khỏi Liên đoàn, trả lại thẻ, bàn giao lại
công việc và vật chất có liên quan.

Điều 11. Các tổ chức thành viên sau 1 năm không có báo cáo kết quả hoạt động của mình và 2 năm liền
không đóng niêm liễm sẽ bị khai trừ ra khỏi tổ chức thành viên của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Chương 4:

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA LIÊN ĐOÀN
Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân
chủ, hiệp thương. Cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam do Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn
thể bầu theo chế độ bỏ phiếu kín.
Liên đoàn Bắn súng Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tự quản trong khuôn khổ của pháp luật, theo Điều
lệ của Liên đoàn và Điều lệ của Liên đoàn Bắn súng Quốc tế (ISSF).

Điều 13. Tổ chức của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
Ở Trung ương: Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.
Ở cơ sở: Câu lạc bộ bắn súng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) ngành. Việc
thành lập câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm
kỳ 4 năm. Đại hội bất thường được triệu tập khi có trên 1/2 số uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn yêu cầu.
Thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội do Ban chấp hành đương nhiệm của Liên đoàn quy định.
Nhiệm vụ của Đại hội:
- Tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng, kế hoạch hành động
của nhiệm kỳ mới.
- Thông qua, sửa đổi Điều lệ (nếu có).
- Bầu ban chấp hành và Ban kiểm tra Liên đoàn.
- Quyết định những vấn đề quan trọng của hội.

Điều 15. Ban chấp hành Liên đoàn là cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Số lượng uỷ viên Ban chấp
hành do Đại hội ấn định và trực tiếp bầu. Trong trường hợp cần thiết Ban chấp hành có thể bổ sung hội viên
trong và ngoài Ban chấp hành vào Ban chấp hành. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành được bầu bổ sung không
quá 1/4 số uỷ viên Ban chấp hành hiện có.
Ban chấp hành có nhiệm vụ:
- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Lãnh đạo thực hiện Điều lệ của Liên đoàn.
- Phát triển mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Bầu Ban thường vụ và Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký.
- Ban chấp hành Trung ương họp định kỳ 6 tháng 1 lần (trừ trường hợp đột xuất).

Điều 16. Cơ quan thường trực của Ban chấp hành Liên đoàn là Ban thường vụ, gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký và một số uỷ viên, số lượng Ban thường vụ không quá 1/3 tổng số uỷ
viên Ban chấp hành.
Ban thường vụ có nhiệm vụ:
- Lãnh đạo thực hiện các quyết định của Ban chấp hành Liên chi đoàn giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành,
- Cấp thẻ hội viên,
- Lập kế hoạch, báo cáo hoạt động của Liên đoàn theo quy định của Ban chấp hành,
- Theo dõi hoạt động của các Câu lạc bộ và các Tiểu ban chuyên môn,
- Ban thường vụ họp định kỳ 3 tháng1 lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch và Tổng thư ký, Ban
thường vụ có thể triệu tập họp bất thường.

Điều 17. Chủ tịch Liên đoàn do Ban chấp hành bầu ra trong số các uỷ viên thường vụ, chủ trì các cuộc họp
của Ban chấp hành Liên đoàn và Ban thường vụ, điều hành việc triển khai các Nghị quyết của Ban chấp
hành, Ban thường vụ, bổ nhiệm trưởng ban chuyên môn, Chánh văn phòng và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về mọi hoạt động của hội.

Điều 18. Phó chủ tịch do Ban chấp hành Liên đoàn bầu ra, được Chủ tịch Hội phân công lãnh đạo từng mặt
hoạt động của Liên đoàn.

Điều 19. Tổng thư ký do Ban chấp hành bầu ra, nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.
Điều 20. Ban kiểm tra:

Ban chấp hành bầu ra ban kiểm tra, Ban kiểm tra có nhiệm vụ:
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, điều lệ, quy chế và chương trình công tác hàng năm của
Liên đoàn.
- Kiểm tra Hội viên trong các hoạt động để biểu dương khen thưởng, đồng thời phát hiện khi có dấu hiệu vi
phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh
- Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính của hội và các tổ chức trực thuộc hội; xem xét và giải quyết các
đơn thư khiếu tố.

Điều 21. Khi cần thiết Ban Thường vụ có thể xem xét và quyết định thành lập các Ban chuyên môn, các tổ
chức kinh tế, dịch vụ (sau đây gọi chung là tổ chức) để tạo nguồn tài chính và phục vụ cho công tác phát
triển Liên đoàn. Việc thành lập các tổ chức theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 22. Tổ chức, hội viên có nhiều thành tích được Liên đoàn khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 23. Tổ chức, hội viên làm tổn thất đến uy tín, thanh danh của Liên đoàn, làm trái điều lệ, Nghị quyết
của Liên đoàn thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ. Trường hợp có gây thiệt hại về vật chất,
ngoài hình thức kỷ luật còn phải bồi thường theo pháp luật.

Điều 24. Các tổ chức thành viên, hội viên của Liên đoàn trong 1 năm không nộp Hội phí hoặc không sinh
hoạt 3 kỳ liên tiếp không có lý do, thì bị xoá tên trong danh sách hội viên.

Chương 6:

TÀI CHÍNH CỦA LIÊN ĐOÀN
Điều 25. Khoản thu của Liên đoàn do các nguồn sau đây:
- Hội phí do hội viên đóng góp. Mức hội phí do Ban chấp hành quyết định hàng năm.
- Thu nhập do các hoạt động chuyên môn kỹ thuật của Liên đoàn.
- Đóng góp của các cá nhân và các Câu lạc bộ do các nguồn thu nhập từ các hoạt động của Liên đoàn.
- Đóng góp của các tổ chức do Liên đoàn lập ra hoặc bảo trợ.
- Tiền và hiện vật của các cá nhân và các tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ Liên đoàn.

Điều 26. Khoản chi của Liên đoàn gồm:
- Tổ chức các sinh hoạt khoa học, hội nghị, hội thảo.
- In tài liệu thuộc công việc chung của Liên đoàn.
- Hỗ trợ việc nghiên cứu cho các tổ chức và các cá nhân đối với các đề tài khoa học có liên quan đến hoạt
động của Liên đoàn.
- Hành chính phí: Trả lương và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm trang bị cơ sở vật chất cho
văn phòng Liên đoàn.
- Chi khen thưởng của Liên đoàn.

Điều 27. Các khoản thu và chi của Liên đoàn được thực hiện theo các nguyên tắc công khai theo quy định
của Nhà nước.
Ban chấp hành Liên đoàn chịu trách nhiệm quản lý tài chính của Liên đoàn và quyết toán hàng năm theo
quy định của Nhà nước.

Chương 7:

HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 28. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội toàn quốc của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thông qua và có hiệu
lực khi Bộ Nội vụ phê duyệt.

Điều 29. Hiệu lực thi hành
Giao Ban chấp hành Liên đoàn Bắn súng Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành bản Điều lệ này.

Bản Điều lệ này gồm VII chương và 29 điều đã được Đại hội toàn quốc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thông
qua ngày 31 tháng 5 năm 2003, có hiệu lực khi được Bộ Nội vụ phê duyệt./.

