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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Ban 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 
 

BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NHÂN TRẺ 

 

Căn cứ Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Quy chế hoạt động của 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành ngày 15/12/2018 và yêu cầu 

công tác chuẩn bị cho đại hội; 

Xét đề nghị của Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Thành lập các Ban phục vụ công tác và tổ chức của Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm: 

I. Ban Đối Ngoại 

Anh Trần Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Minh –   UV BCH – 

Trưởng Ban 

Chức năng và nhiệm vụ của Ban: 

- Tham mưu, đề xuất các vấn đề về quan hệ hợp tác quốc tế, chính sách đối 

ngoại có tính chiến lược của Hội. 

- Cập nhật thông tin về tình hình kinh tế thế giới; thị trường, chính sách 

thương mại quốc tế để báo cáo Thường trực Hội và phổ biến đến Hội viên. 

- Tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do Chủ tịch Hội phân 

công; đề xuất, lập kế hoạch chương trình thăm quan, giao lưu, hợp tác quốc tế. 

- Cung cấp thông tin, bài viết về quan hệ hợp tác quốc tế lên trang thông tin 

điện tử và Page Hội https://www.facebook.com/DoanhNhanTreNgheAn 

II. Ban Tài chính và phát triển Hội viên 

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty CP XNK TM&DV Tân 

Hưng - Phó Chủ tịch – Trưởng ban. 

https://www.facebook.com/DoanhNhanTreNgheAn


Chức năng và nhiệm vụ của Ban: 

- Tham mưu, giúp Thường trực Hội trong các hoaṭ đôṇg kinh tế - tài chính, 

tạo nguồn kinh phí; xây dựng và triển khai các hoạt động thương mại. 

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức các chương trình xúc tiến 

thương mại, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, khách hàng, tăng khả năng 

cạnh tranh. 

- Phối hợp với các Ban chức năng khác để cung cấp thông tin và tham gia 

tổ chức các hoạt động liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên. 

- Lập báo cáo tổng kết cho mỗi chương trình hoạt động kinh tế, phối hợp 

với Hội và cơ quan liên quan quyết toán chương trình. 

- Tham mưu và giúp việc cho Thường trực Hội trong công tác quản lý, phát 

triển hội viên, bồi dưỡng nguồn nhân lực ... 

- Đôn đốc thu hội phí và thực hiện định kỳ 6 tháng/lần báo cáo Thường trực 

Hội tình hình thu hội phí. 

- Tổng hợp  năng lực sản xuất, tính chuyên môn hóa của từng hội viên. 

- Lập danh sách những ủy viên BCH cần miễn nhiệm, xóa tên và xây dựng 

kế hoạch phát triển hội viên mới; Hướng dẫn thủ tục gia nhập hội viên. 

III. Ban Xã hội 

Chị Chu Thi Thanh Huyền, Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức – Phó 

CT– Trưởng ban 

Chức năng và nhiệm vụ: 

- Tổ chức gặp gỡ toàn thể Hội viên hàng quý 

- Tổ chức các sự kiện Văn hoá - Xã hội cho hội viên nhân các ngày Lễ. 

- Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá của Hội nhằm nâng cao giá trị 

tinh thần cho HV 

- Tham gia các hoạt động phong trào của các tổ chức khác nhằm xây dựng 

uy tín, hình ảnh Hội 

- Định hướng nội dung trang website, bản tin nội bộ của Hội 

- Vận động các nguồn tài trợ cho quỹ từ thiện của Hội 

- Vận động hội viên tham gia các hoạt động từ thiện nhân các sự kiện của 

Hội và theo kêu gọi định kỳ của các cơ quan, chương trình xã hội 



IV. Ban Đào tạo 

Anh Trần Vĩnh Quý, Chủ tịch Hệ thống Anh ngữ ASEM Việt Nam – Phó 

Chủ tịch – Trưởng ban. 

Chức năng và nhiệm vụ: 

- Tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu, góp phần nâng cao chất 

lượng  nguồn nhân lực cho Hội và hội viên 

- Tổ chức cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, thúc đẩy phát triển nguồn nhân 

lực cho các doanh nghiệp hội viên 

- Phối hợp với các cơ quan, đối tác trong và ngoài nước để phát triển và 

thực hiện các chương trình đào tạo 

- Cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo tới hội viên 

- Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho DN hội viên. 

V. Ban Truyền thông & TCSK 

Anh Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH & CN Kim Long – Phó 

Chủ tịch – Trưởng Ban 

Chức năng và nhiệm vụ: 

- Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Hội trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, thương mại điện tử, chế độ chính sách và là đầu mối cung cấp thông 

tin cho các doanh nghiệp hội viên và ra bên ngoài. 

- Cập nhật và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội, các sự 

kiện, số liệu thống kê, các bài viết phân tích, đánh giá tình hình đưa lên website 

Hội và gửi đến hội viên để tham khảo. 

- Bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; là cầu nối giữa các cấp lãnh đạo 

Hội với các hôị viên ; câp̣ nhâṭ thông tin , chế đô ,̣ chính sách; có tác dụng quảng 

bá, nâng tầm của Hội ở trong nước và quốc tế. 

- Phối hợp với các Ban chức năng khác cập nhật thông tin. 

- Tổ chức các sự kiện truyền thông về hoạt động của Hội. 

- Phối hợp thực hiện các chương trình quảng cáo theo kế hoạch của Lãnh 

đạo Hội. Giới thiêụ và thu hút các doanh nghi ệp tham gia quảng bá hoạt động 

 trên trang  website và Fanpage Hội. 



- Phối hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội đầu tư 

quảng bá sản phẩm. 

VI. Ban Đối thoại và Chính sách 

Anh Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hoàng 

Tuấn – UV BCH – Trưởng Ban 

Chức năng và nhiệm vụ: 

- Tham mưu, giúp Ban lãnh đạo Hội trong việc nghiên cứu, giải quyết các 

vấn đề pháp lý liên quan đến bộ máy, hoạt động của Hội. 

- Theo dõi, cập nhật và tổng hợp các chính sách liên quan đến hoạt động 

kinh tế của Hội 

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề tranh chấp, đề xuất 

biện pháp xử lý và các giải pháp phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị tư vấn luật trong và ngoài nước tổ 

chức hội thảo, giúp doanh nghiệp hiểu biết các vấn đề pháp lý trong quan hệ 

thương mại quốc tế, phòng tránh được các rào cản thương mại khác. 

- Cập nhật các quy định về Luật, văn bản hướng dẫn về lao động, chính 

sách mới để phổ biến cho các doanh nghiệp hội viên. 

- Tổng hợp các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp về cơ chế, giải pháp phù 

hợp để Lãnh đạo Hội báo cáo, tư vấn cho các cơ quan Nhà nước . 

Điều 2: Các Ban có nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

được phân công 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI 

CHỦ TỊCH   

                  


