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Chương 1. Thông tin chung
Điều 1. Tên tổ chức
Tên đầy đủ của tổ chức là "Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam", tên tiếng Anh là "Vietnam Young
Academy" (VYA).
Điều 2. Biểu tượng
Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam sử dụng biểu tượng nhận diện dưới đây: biểu tượng này sẽ
được sử dụng trong tất cả các tài liệu chính thức của Viện.

Điều 3. Trang điện tử, Email
Trang

điện

tử

của VYA:

http://vietnamyoungacademy.org.

Địa

chỉ

email

liên

lạc:

info@vietnamyoungacademy.org
Điều 4. Tôn chỉ, mục đích
Ngày nay, sự phát triển của xã hội đòi hỏi các vấn đề phức tạp phải giải quyết mang tính
toàn cầu. Do vậy, sự trao đổi về chuyên môn mang tính đa ngành, đa lĩnh vực sẽ góp
phần nâng cao kiến thức cũng như hỗ trợ các nhà làm chính sách đưa ra những quyết
định phù hợp với sự phát triển của xã hội. Các nhà khoa học trẻ thường là những người
có ý tưởng tân tiến trong việc cải cách, có tính sáng tạo, linh hoạt và khát vọng để đưa ra
những ý tưởng mới vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
Việt Nam có nhiều nhà khoa học trẻ, tài năng và nhiệt huyết đang làm việc trong các
ngành nghề khác nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đây chính là cơ sở để thiết lập một
nền tảng mang tính cộng đồng giúp các học giả ở giai đoạn đầu của sự nghiệp phát huy
được kiến thức và có cơ hội kết nối với Việt Nam, kết nối lẫn nhau nhằm mở rộng nghiên
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cứu và cơ hội nghề nghiệp, trao đổi về những thách thức, bồi đắp thêm năng lực, gắn kết
chuyên môn trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, y học, nghệ thuật, và nhân
văn.
Viện Hàn lâm được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm mang tính bổ trợ lẫn nhau
giữa các thành viên ở Việt Nam – những người có mối quan hệ và hiểu biết thực trạng về
nhu cầu cũng như khó khăn ở trong nước với những thành viên ở nước ngoài - những
người có lợi thế điều kiện nghiên cứu và được tiếp xúc với môi trường khoa học tiên tiến
cũng như cách nghĩ khác.
Điều 5. Nguyên tắc
-

Sự cởi mở: VYA là một Viện hàn lâm của những học giả đang ở giai đoạn đầu của sự
nghiệp, có liên kết với Việt Nam khong phu thuộc vào vị trí địa lý, tôn trọng tự do tín
ngưỡng và triết lý.

-

Tác động: Viện được thành lập nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam phát
huy năng lực, phát triển về chuyên môn ở trong nước và trên toàn cầu, tạo diều kiện tối
đa cho họ có những đóng góp thiết thực, có ích cho xã hội Việt Nam.

-

Độc lập: Viện là tổ chức phi lợi nhuận, trung lập về chính trị và hoạt động độc lập.

-

Đóng góp: Các thành viên của Viện được lựa chọn dựa trên sự phù hợp của họ đối mục
tiêu của Viện và sự tích cực trong các hoạt động của Viện.

Điều 6. Mục tiêu và sứ mệnh
VYA nhằm tạo nên một cơ sở cho những học giả đang trong giai đoạn đầu của sự
nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, để cùng thảo luận mang tính định
hướng và xây dựng về những chủ đề quan trọng của đất nước và của toàn cầu.
Mục tiêu của Viện nhằm phát huy những trao đổi mang tính học thuật dựa trên ý kiến
đóng góp từ các chuyên gia của Viện, góp phần đổi mới giáo dục, tác động lên quá trình
cải cách và phát triển chính sách của Việt Nam.
Mục đích của chúng tôi nhằm tạo cơ sở cho việc trao đổi kiến thức và thực hành giữa
các học giả ở Việt Nam, những học giả người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài
nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với người Việt Nam và các tổ chức khoa học quốc tế.
Điều 7. Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong giao tiếp và các văn bản là tiếng Việt và tiếng
Anh.
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Điều 8. Tổ chức
Thành viên của VYA được gọi là "Thành viên của Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam". Các thành
viên sẽ bầu ra Chủ tịch và Ban điều hành. Mọi cá nhân có thể tham gia vào Viện với tư
cách "Bạn của VYA". Hoạt động của VYA được sự hỗ trợ của Ban cố vấn.

Chương 2. Thành viên
Điều 9. Số lượng thành viên
Số lượng thành viên của VYA không quá 120 người. Để đảm bảo chức năng và hoạt
động của VYA tốt nhất, Ban xét tuyển sẽ lựa chọn những thành viên theo danh sách thứ
hạng đánh giá từ trên xuống dưới.
Điều 10. Nhiệm kỳ thành viên
Nhiệm kỳ thành viên được tính kể từ ngày 1 tháng 1 của năm sau khi được lựa chọn.
Nhiệm kỳ cho thành viên là 1 năm và chỉ có thể được kéo dài một lần với thời gian 4
năm, dựa vào kết quả của hồ sơ ứng cử lần thứ hai. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các
thành viên sẽ tự động trở thành cựu thành viên cùa VYA, trừ trường hợp bị hủy tư cách
thành viên theo những khoản nêu trong Điều 17 của chương này.
Điều 11. Thành viên Ban xét tuyển và nhiệm kỳ
Ban xét tuyển gồm có ít nhất 5 người là các thành viên, cựu thành viên hoặc thành viên
Ban cố vấn của VYA. Các thành viên này có thể tự ứng cử hoặc đề cử bởi các thành
viên khác sau khi nhận được sự thỏa thuận. Ban xét tuyển sẽ thay đổi hàng năm.

Điều 12. Lệ phí thành viên
Không phải nộp lệ phí thành viên.
Điều 13. Tính hợp lệ
+

Có mối liên kết với Việt Nam: 1) là công dân Việt Nam, 2) có nguồn gốc Việt Nam
và văn hoá tương quan với Việt Nam, hoặc 3) đang làm việc ở Việt Nam ít nhất 3
năm.

+

Trẻ: Dưới 15 năm kể từ ngày chính thức nhận học vị Tiến sĩ tới hạn cuối nộp hồ
sơ chọn thành viên mới.
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+

Giáo dục: Có học vị Tiến sĩ trong bất cứ lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật,
toán, khoa học xã hội, nghệ thuật, nhân văn hay y khoa.

Điều 14. Tiêu chí lựa chọn
Hàng năm các ứng cử viên hợp lệ sẽ được xét tuyển một cách cạnh tranh dựa trên 1)
ảnh hưởng chuyên môn của họ, 2) thành tựu đóng góp cho xã hội, 3) tiềm năng đóng
góp cho mục tiêu của VYA cũng như sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam.
Điều 15. Quá trình xét tuyển
Thành viên của VYA được xét tuyển một cách minh bạch và phù hợp. Quá trình xét
tuyển được thực hiện bởi Ban xét tuyển. Quyết định cuối cùng cũng được đưa ra bởi
Ban này. Chi tiết ứng cử được chỉ dẫn chi tiết trong “Hướng dẫn hồ sơ ứng cử”.
Điều 16. Kéo dài nhiệm kỳ thành viên
Thành viên muốn kéo dài nhiệm kỳ sau 1 năm đầu phải nộp hồ sơ ứng cử vào thời điểm
mời nộp hồ sơ cho thành viên mới hàng năm. Hồ sơ kéo dài nhiệm kỳ phải cung cấp
đầy đủ những bằng chứng để thể hiện sự đóng góp xuất sắc của mình cho VYA hoặc/và
đóng góp chuyên môn, hoặc/và đóng góp cho xã hội trong suốt nhiệm kỳ là thành viên
của VYA.
Điều 17. Hủy tư cách thành viên vì không hoạt động hoặc hoạt động không phù hợp
Các thành viên hoặc bạn của VYA tham gia vào các hoạt động vi phạm sứ mệnh của
Viện và/ hoặc gây hủy hoại đến lợi ích của Viện sẽ bị hủy tư cách thành viên dựa trên
quyết định đưa ra bởi Ban đặc biệt bao gồm các thành viên và Ban cố vấn.

Chương 3. Bạn của VYA
Điều 18. Định nghĩa
VYA tiếp nhận tất cả những người không đáp ứng đủ tiêu chí thành viên hoặc những
người không được đắc cử làm thành viên khi họ quan tâm tới các hoạt động của Viện.
Những cá nhân có thể trở thành "Bạn của Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam" nếu tuân thủ theo
các điều kiện, quy định và hỗ trợ sứ mệnh của VYA. Vị trí này sẽ được mở cho tất cả
các cá nhân ở bất cứ độ tuổi, trình độ học vấn và công việc nào.
Điều 19. Xin gia nhập

5

Xin gia nhập hoặc từ bỏ "Bạn của VYA" có thể được tiến hành bất cứ lúc nào bằng cách
liên lạc với Chủ tịch Viện. Chi tiết về thủ tục gia nhập hoặc từ bỏ tư cách "Bạn của VYA"
được trình bày trong tài liệu hướng dẫn.

Chương 4. Quyền lợi và nghĩa vụ
Điều 20. Quyền lợi
Tất cả các thành viên và cựu thành viên của VYA sẽ được các quyền lợi sau:
+

Nhận các thông tin hữu ích từ VYA

+

Tham dự tất cả các buổi lễ và các hoạt động tổ chức bởi VYA

+

Tham dự các phiên họp toàn thể của VYA và có quyền được phát biểu

Thành viên của VYA có thêm quyền:
+

Kiến nghị và bỏ phiếu trong cuộc họp toàn thể hàng năm của VYA

+

Ứng cử, đề cử và bỏ phiếu cho vị trí Chủ tịch hoặc Ban điều hành

Điều 21. Nghĩa vụ
Tất cả các thành viên, cựu thành viên và những người bạn của VYA phải:
+

Tuân thủ điều lệ của VYA

+

Tuân thủ các nghị quyết đã được thông qua tại các phiên họp toàn thể

Các thành viên có những đóng góp tích cực cho các hoạt động và sự phát triển của
VYA, và nêu bật những thành tựu và đóng góp của họ sẽ được vinh danh trong các
cuộc họp toàn thể hàng năm
Điều 22. Đại diện
Sử dụng danh nghĩa VYA như là đại diện hoặc là tiếng nói thay mặt cho VYA cần được
sự đồng ý trước bởi Chủ tịch và Ban điều hành.
Điều 23. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Không có bất cứ thành viên, cựu thành viên, hoặc bạn của VYA nào phải chịu trách
nhiệm pháp lý cá nhân đối với các khoản nợ, hợp đồng, và nghĩa vụ khác của VYA.

Chương 5. Chủ tịch
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Điều 24. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 1 năm
Điều 25. Vai trò và trách nhiệm
-

Chủ tịch xử lý những công việc vận hành hàng ngày của Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam
trong phạm vi của mục tiêu đề ra bởi Ban điều hành

-

Vai trò chính của Chủ tịch gồm:
+

Đại diện VYA và mục tiêu của VYA trước các bên liên quan

+

Là nơi liên lạc đầu tiên để giải quyết các vấn đề của VYA

+

Chủ trì các hội nghị hàng năm của VYA

Điều 26. Từ chức
Chủ tịch thông báo với Ban điều hành bằng văn bản đề cập ý định từ chức. Ban điều
hành sau đó bầu chọn ra một thành viên cho chức vụ quyền Chủ tịch cho đến khi một tân
Chủ tịch mới được bầu bởi các thành viên.

Chương 6. Ban điều hành
Điều 27. Nhiệm kỳ của Ban điều hành
Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 1 năm.
Điều 28. Lựa chọn Ban điều hành
Ban điều hành bao gồm Chủ tịch và bốn thành viên VYA được bầu chọn tại hội nghị
hàng năm.
Điều 29. Vai trò và trách nhiệm
-

Chức năng của Ban điều hành bao gồm:
+

Đảm bảo Viện hoạt động nhất quán với các Điều của Điều lệ và công việc của
Viện được thi hành theo như quy tắc và mục tiêu.

+

Chịu trách nhiệm và điều phối tất cả các hoạt động chung của VYA

+

Đưa ra chính sách phù hợp với mục tiêu của VYA.

Điều 30. Các biên bản họp của Ban
Các quyết định và nghị quyết của Ban điều hành sẽ được ghi lại trong các biên bản cuộc
họp và sẵn sàng cung cấp cho các thành viên VYA khi được yêu cầu.
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Điều 31. Từ chức
Thành viên của Ban điều hành thông báo với Chủ tịch bằng văn bản đề cập ý định từ
chức. Một thành viên mới của Ban điều hành sẽ được thay thế sau khi được đề cử và
được bầu cử bởi các thành viên thông qua e-mail.

Chuong 7. Ban cố vấn
Điều 32. Vai trò của Ban cố vấn
- Ban cố vấn sẽ đưa ra các ý kiến về việc làm thế nào để VYA có thể đạt được mục tiêu.
- Ban cố vấn đưa ra lời khuyên cụ thể cho Chủ tịch và Ban điều hành về phương hướng
phát triển, chiến lược và những chương trình hàng năm của VYA.
- Ban cố vấn bao gồm các chuyên gia danh tiếng, là những người được mời để tham dự
cuộc họp toàn thể hàng năm, để đóng góp cho sự phát triển của VYA, và kết nối với
thành viên VYA.
- Các thành viên có thể đề cử thêm thành viên vào Ban cố vấn. Việc kết nạp thành viên
Ban cố vấn được quyết định bởi Ban điều hành.
- Thành viên của Ban cố vấn có thể đệ trình văn bản xin từ chức của họ đến Chủ tịch của
VYA.

Chương 8. Hội nghị, bầu cử, kiến nghị
Điều 33. Hội nghị hàng năm
Viện Hàn lâm sẽ tổ chức hội nghị mỗi năm một lần, bằng cách gặp trực tiếp hoặc thông
qua hội nghị trực tuyến để củng cố các hoạt động của Viện, và tăng cường mối quan hệ
giữa các thành viên và Ban cố vấn.
Biên bản phiên họp sẽ được ghi lại bởi một thành viên của Ban điều hành như các phiên
họp thông thường và Hội nghị hàng năm. Kết luận về các nhiệm vụ chính và quyết định
then chốt sẽ được xác nhận bởi toàn thể Ban điều hành trước khi gửi đến các thành
viên.
Điều 34. Bầu cử
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Bất cứ thành viên nào cũng có thể đề cử chính họ hoặc một thành viên khác với sự đồng
ý của thành viên đó để ứng cử cho Ban điều hành và Chủ tịch của VYA. Sự đề cử không
được ít hơn hai tháng trước khi hội nghị hàng năm diễn ra. Các ứng viên được đề cử sẽ
được mời để nộp hồ sơ của họ. Những hồ sơ này sau đó sẽ được lưu hành trong các
thành viên của VYA không ít hơn một tháng trước khi bầu cử diễn ra. Bầu cử cho Chủ
tịch và Ban điều hành của VYA sẽ được diễn ra trong hội nghị hàng năm.
Điều 35. Thay đổi những quy định của VYA
Tất cả các điều lệ của VYA phải phản ánh đúng sự quan tâm và mục đích của các thành
viên. Do đó, những quy định này có thể điều chỉnh và thích ứng với các nhu cầu xuất
phát từ các hoạt động nội bộ hoặc các yếu tố bên ngoài. Các đề xuất thay đổi có thể kiến
nghị bằng văn bản gửi đến Chủ tịch bất cứ lúc nào bởi một nhóm thành viên đại diện ít
nhất 30% tổng số các thành viên, hoặc bởi Ban điều hành. Tất cả các thay đổi phải được
cung cấp chính xác hai lựa chọn "đồng ý" hoặc "không đồng ý". Ban điều hành cần phải
tổ chức một cuộc bỏ phiếu thành viên cho sự thay đổi này ít nhất ba tháng sau khi đệ
trình. Nếu thời gian này bao gồm hội nghị hàng năm, ban điều hành cần phải tiến hành
bỏ phiếu trong cuộc họp này. Ngược lại hoặc theo cách khác, một cuộc bỏ phiếu thành
viên có thể được tiến hành sớm nhất là một tháng sau khi đệ trình.
Sự thay đổi sẽ được thi hành nếu hơn 50% thành viên của VYA đồng ý thông qua phiếu
bầu, và nếu có nhiều phiếu "đồng ý" hơn "không đồng ý". Phiếu trắng không được tính là
một phiếu bầu. Thêm vào đó, thay đổi trong điều lệ cần ít nhất 2/3 phiếu bầu là "đồng ý".
Điều 36. Lưu trữ
Viện hàn lâm lưu trữ các tài liệu bao gồm: các tài liệu pháp lý và đăng ký, điều lệ, hình
thức đăng ký thành viên, biên bản các hội nghị hàng năm, hợp đồng, tài khoản ngân
hàng, v.v. Các lưu trữ này được quản lý bởi Ban điều hành. Các phần lưu trữ sẽ được
sử dụng bởi các thành viên khi cần tham khảo. Truy cập vào các tài liệu bảo mật sẽ bị
hạn chế.
Điều 37. Báo cáo thường niên
VYA sẽ xuất bản Báo cáo thường niên cho các hoạt động của Viện.

Chương 9. Tài chính
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Điều 38. Hoạt động tài chính
VYA hân hạnh tiếp nhận tất cả các khoản tặng tài chính từ các cá nhân và tổ chức trên cơ
sở không có bất cứ điều kiện nào kèm theo hoặc có mong muốn gây ảnh hưởng lên
phương hướng hoạt động của VYA.
Năm tài chính tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Ngân quỹ hàng năm và kế
hoạch vận hành sẽ được đề xuất bởi Chủ tịch và Ban điều hành, đồng thời có sự tham
vấn của Ban cố vấn trước tháng 12 của năm trước đó. Ban điều hành sẽ chịu trách
nhiệm cho việc quản lý và củng cố tài khoản các tài khoản này.
Không có bất cứ thành viên của VYA hay thành viên của Ban cố vấn nhận lương từ VYA
trên bất cứ hình thức nào. Chi phí đi lại và ăn ở đến hoặc từ các cuộc họp quan trọng
được sắp xếp bởi Viện có thể được xét duyệt để chi trả bằng tài khoản của Viện. Chi trả
này chỉ được thực hiện khi đã nhận được sự phê chuẩn của Ban điều hành trước khi
việc sắp xếp đi lại.
-------------Hết-----------
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