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THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

HỘI THIÊN VĂN VÀ VŨ TRỤ HỌC VIỆT NAM 

Dựa trên đặc thù chuyên môn cùng quá trình hoạt động của Hội thiên văn và vũ trụ học 

Việt Nam (VACA) tính từ năm 2002 (trước đây còn gọi là Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam), 

Ban điều hành VACA ban hành các quy chế dưới đây về việc quản lý hoạt động hội cũng 

như trách nhiệm và quyền lợi của hội viên. 

Phần 1 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Điều 1: Thông tin chung 

 Tên gọi: Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam

 Ngày thành lập: 29 tháng 03 năm 2002

 Tên gọi cũ: Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam

 Tên tiếng Anh: Vietnam Astronomy and Cosmology Association

 Viết tắt: VACA

 Logo:

 Website: https://thienvanvietnam.org ; https://astronomy.vn

 Điện thoại: 091 530 1116

 Email: info@thienvanvietnam.org

https://thienvanvietnam.org/
https://astronomy.vn/
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Điều 2: Phương châm 

VACA đặt tôn chỉ hoạt động cao nhất là phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên 

văn học/vật lý thiên văn cho tất cả mọi người. Vì lý do này, tôn chỉ cao nhất của VACA trong 

mọi hoạt động là tính chính xác và khách quan trong nghiên cứu cũng như phổ biến kiến 

thức khoa học. 

Điều 3: Mục đích 

 Giới thiệu, truyền bá kiến thức thiên văn học/vật lý thiên văn cho tất cả người Việt

Nam đang học tập và làm việc tại mọi nơi trong và ngoài nước.

 Nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về khoa học cũng như vai trò của khoa

học đối với thế giới quan con người.

 Phân tích, chuẩn hóa thông tin về khoa học nói chung và thiên văn học nói riêng

 Thực hiện các nghiên cứu có liên quan tới các mục tiêu chính nêu trên, cũng như

các nghiên cứu và dự án cùng lĩnh vực.

 Hợp tác với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về vấn đề nghiên cứu và tổ

chức các hoạt động, hội thảo về vật lý thiên văn và các lĩnh vực có liên quan.

Điều 4: Hoạt động chính 

 Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, các buổi nói chuyện, thảo luận về Vật lý thiên văn

và các lĩnh vưc liên quan.

 Tổ chức các khóa học dưới dạng trực tiếp (offline) và trực tuyến (online), mở rộng

thế giới quan cho người yêu khoa học, nhất là người trẻ.

 Biên dịch, biên soạn, xây dựng các tài liệu về mọi vấn đề có liên quan.

 Thực hiện các nghiên cứu có liên quan.

 Thông tin, định hướng cho sự phát triển chính xác và lành mạnh của thiên văn ở Việt

Nam.

 Thực hiện việc đưa kiến thức và thông tin lên website của Hội.

 Tư vấn, tham vấn cho các dự án và hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học có liên

quan.
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Phần 2 

QUI CHẾ HỘI VIÊN 

Điều 5: Tiêu chuẩn hội viên 

Hội viên tham gia VACA là người có tuổi đời từ 16 trở lên, thuộc mọi ngành nghề, tôn giáo 

và đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

 Có tinh thần học hỏi và chia sẻ kiến thức, trải nghiệm khoa học

 Có tinh thần cống hiến vì sự phát triển của nhận thức khoa học

 Có góc nhìn đúng đắn về khoa học thực nghiệm

 Tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt Nam

 Không tham gia bất cứ tổ chức hoặc hoạt động nào mang tính chất kích động mâu

thuẫn chính trị, tôn giáo.

 Không tham gia tuyên truyền các hình thức mê tín dị đoan: cúng bái, bói toán, ...

Điều 6: Quyền lợi của hội viên 

 Được tham gia học tập, nâng cao kiến thức khoa học qua các chương trình đào tạo

nội bộ dành riêng cho hội viên (hàng tháng hoặc hàng quý).

 Được tham gia đào tạo, nâng cao kĩ năng viết dịch thuật, biên soạn và thuyết trình

khoa học.

 Được sử dụng các tài liệu khoa học nội bộ của VACA.

 Được tạo điều kiện để tham gia các dự án nghiên cứu và biên soạn sách của VACA

(và đứng tên đồng tác giả nếu hoàn thành đạt yêu cầu).

 Được ưu đãi đặc biệt khi trực tiếp mua tài liệu, ấn phẩm đã xuất bản của Hội, cũng

như hỗ trợ khi mua các dụng cụ quang học từ đối tác của VACA.

Điều 7: Trách nhiệm của hội viên 

 Hồi âm đầy đủ các thông tin, khảo sát, thăm dò ý kiến ... của ban điều hành gửi qua

email, điện thoại, tin nhắn .... 

 Chủ động sắp xếp để tham gia thường xuyên các hoạt động do ban điều hành tổ

chức (và thông báo vắng mặt nếu không thể sắp xếp).

 Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng hoạt động của tổ chức khi được đề

nghị.
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 Thông báo cho ban điều hành về các thay đổi trong thông tin liên lạc hoặc điều kiện

làm việc khi có phát sinh.

 Đóng hội phí đầy đủ và đúng thời hạn theo qui định của Hội

Điều 8. Qui định về trách nhiệm hành vi của hội viên 

 Giữ gìn hình ảnh của tổ chức trong mọi phát ngôn dưới tất cả các hình thức (lời nói,

văn bản, phát ngôn trên internet, ...).

 Nắm rõ và điều chỉnh các phát ngôn phù hợp với định hướng và tôn chỉ hoạt động

của hội

 Không xúc phạm, miệt thị thành viên khác của hội, đặc biệt tại nơi công cộng.

 Không tỏ thái độ kỳ thị tôn giáo, sắc tộc, quan điểm chính trị đối với bất cứ hội viên

nào.

 Điều chỉnh, đính chính hoặc gỡ bỏ các phát ngôn không chính xác về khoa học do

ban điều hành yêu cầu.

Điều 9: Quy trình kết nạp hội viên 

 Người yêu khoa học đáp ứng đủ các tiêu chí đã nêu tại điều 5 và có mong muốn trở

thành hội viên của VACA đăng ký thông tin trực tiếp qua mẫu đăng ký tại website.

 Sau tối đa 48 giờ từ khi ứng viên hoàn thành đăng ký, Ban điều hành sẽ liên lạc qua

email để trao đổi thêm trước khi kết nạp ứng viên thành hội viên dự bị của VACA.

 Sau tối thiểu 03 tháng, hội viên dự bị có thể chủ động đề nghị trở thành hội viên

chính thức của VACA.

 Hội viên chính thức có tên trong danh sách hội viên chính thức của VACA và được

cấp huy hiệu/thẻ hội viên (theo đợt cấp, mỗi năm 02 lần)
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Phần 3 

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN 

Điều 10: Chủ tịch 

 Chủ tịch VACA được hội viên tín nhiệm bầu lên dựa trên năng lực chuyên môn, năng

lực quản lý và đặc biệt là quá trình cống hiến cho Hội.

 Chủ tịch là người quyết định việc thực hiện các chương trình, dự án, việc sử dụng

hội phí, đồng thời là tổng biên tập của website và các phương tiện truyền thông khác

 Chủ tịch có trách nhiệm thường xuyên tham khảo ý kiến của các thành viên ban điều

hành để quyết định phương hướng hoạt động theo từng giai đoạn.

Điều 11: Ban điều hành 

 Ban điều hành là bộ phận hỗ trợ chủ tịch trong việc quản lý các dự án, quản lý hội

viên và đăng thông tin lên website.

 Ban điều hành có tối đa 7 người (bao gồm cả chủ tịch), do chủ tịch chỉ định và đề

nghị dựa trên quá trình đóng góp, khả năng chịu trách nhiệm và uy tín với hội viên.

 Thành viên ban điều hành được miễn hội phí, được quyền có ý kiến trong các hoạt

động chung của hội, và tham gia bỏ phiếu khi vấn đề liêm quan tới hoạt động chung

được đưa ra có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

 Thành viên ban điều hành có trách nhiệm trả lời mọi khảo sát về ý kiến của chủ tịch;

trả lời thắc mắc của hội viên liên quan tới hoạt động của hội.

Điều 12: Hội đồng chuyên môn 

 Hội đồng chuyên môn là nhóm hội viên chịu trách nhiệm về tính chuyên môn của mọi

hoạt động khoa học.

 Hội đồng chuyên môn được miễn hội phí hàng năm.

 Nhân sự của Hội đồng chuyên môn bao gồm:

oNgười có trình độ chuyên môn và đóng góp đặc biệt, do chủ tịch đề nghị

và/hoặc chỉ định.

oNgười đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về mức độ đóng góp chuyên môn

hàng năm (tối thiểu 12 bài viết cho website, hoặc tham gia 01 nghiên cứu

khoa học/01 cuốn sách dưới danh nghĩa tác giả hoặc đồng tác giả); đạt điểm
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số tối thiểu là 70% trong bài trắc nghiệm kiến thức hàng năm; và được các 

thành viên còn lại của hội đồng chấp thuận. Những hội viên không đáp ứng 

đủ sẽ tạm không tham gia hội đồng này trong năm tiếp theo, và sẽ quay lại 

nếu đáp ứng được vào năm tiếp theo.  

 Số lượng thành viên của hội đồng chuyên môn tối thiểu là 04 người, và không quá

10% số lượng hội viên.

 Một hội viên có thể vừa ở ban điều hành, vừa ở hội đồng chuyên môn.

Phần 4 

QUY CHẾ HỘI PHÍ

Điều 13: Mức thu hội phí (áp dụng từ năm 2022) 

 Hội viên là người trưởng thành: 300.000 VNĐ/năm.

 Hội viên là học sinh/sinh viên và chưa quá 23 tuổi (cần chứng minh bằng thẻ học

sinh/sinh viên khi đăng ký tham gia): 200.000 VNĐ/năm.

Điều 14: Các phần thu khác (không phải trách nhiệm bắt buộc của hội viên) 

 Hội viên có điều kiện có thể chủ động ủng hộ Hội

 Hội viên tự nguyện đóng góp, cho mượn trong trường hợp cần tổ chức sự kiện, phát

hành ấn phẩm, ...

Điều 15: Hình thức đóng hội phí 

 Hội viên đóng hội phí trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng hoặc hình thức

khác nếu thuận tiện hơn.

 Hội phí được thu mỗi năm một lần, thời hạn là quý 1 của năm.

Điều 16: Mục đích sử dụng hội phí 

 Duy trì domain và hosting cho (các) website của Hội.

 Chi phí cho tổ chức và phần thưởng của các phong trào của nội bộ Hội.

 Thanh toán các chi phí cần thiết đối với hoạt động chung và hỗ trợ các hội viên có

đóng góp đặc biệt để duy trì hoạt động.
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 Các dự án và kế hoạch phát sinh sử dụng tiền từ các khoản phụ thu, không sử dụng

hội phí đóng góp hàng năm của hội viên.

Phần 5 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 17: Khen thưởng 

 Khen thưởng hội viên do chủ tịch và ban điều hành quyết định dựa trên đóng góp

hàng tháng, hàng quí và hàng năm.

 Nội dung và hình thức khen thưởng dựa trên đóng góp của hội viên cho hoạt động

Hội hoặc theo từng phong trào do ban điều hành phát động

Điều 18: Kỷ luật 

 Hội viên vi phạm các quy định tại điều 7 được nhắc nhở để khắc phục và điều chỉnh.

 Hội viên vi phạm các quy định tại điều 8 được nhắc nhở tối đa hai lần. Lần thứ ba vi

phạm, hội viên bị khai trừ khỏi hội.

 Hội viên không có hoạt động nào và không hồi âm bất cứ trao đổi nào liên tiếp trong

06 tháng bị khai trừ khỏi Hội.

 Các nhắc nhở được thực hiện qua e-mail, mạng xã hội hoặc điện thoại tùy thuộc vào

tình huống để bảo đảm hội viên nhận được lời nhắc.

GHI CHÚ: Văn bản này được áp dụng từ tháng 01 năm 2022, có hiệu đính lại dựa trên nội 

dung của quy chế năm 2015, và có giá trị sử dụng tới khi được chủ tịch và ban điều hành 

thống nhất sửa đổi dựa trên yêu cầu hoạt động của Hội. Mọi điều được nêu trong văn bản 

này được áp dụng với tất cả hội viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2022 

Chủ tịch 

Đặng Vũ Tuấn Sơn 
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