Hi Cu chin binh qun Ng Hành Sn va t chc công b quyt nh thành lp và ra mt Câu lc b (CLB)
Cu chin binh-Cu quân nhân (CCB-CQN) sn xut, kinh doanh (SXKD) á M ngh ti phng Hòa Hi.

Ông Trn Vn Khi-Ch tch Hi CCB qun trao quyt nh thành lp cho Ban Ch nhim CLB
Câu lc b Cu chin binh-Cu Quân nhân sn xut, kinh doanh á M ngh phng Hòa Hi trc thuc Hi
Cu chin binh qun Ng Hành Sn, bc u có 10 thành viên tham gia. CLB c thành lp da theo nguyên tc:
“T nguyn, bình ng dân ch và cùng có li; Biu quyt theo a s; T ch v tài chính, t trang tri các hot ng và t
chu trách nhim”. Hot ng theo hình thc cùng sinh hot, cùng sn xut, trao i kinh nghim và giúp nhau
trong sn xut kinh doanh-dch v. CLB có nhim v t chc cho các thành viên gp g, giao lu, trao i kinh
nghim, kin thc liên quan n k thut, ngh thut iêu khc và t chc sn xut kinh doanh á M ngh t hiu qu tt;
tuyên truyn, vn ng hi viên CCB-CQN có cùng ngành ngh, t nguyn tham gia câu lc b, t chc sn xut
trao i kinh nghim thc tin trong sn xut kinh doanh-dch v, ci thin i sng vt cht, tinh thn và nâng cao kin
thc cho các thành viên trong câu lc b, phù hp vi ch trng, chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc; t
chc, tham gia các hot ng nâng cao i sng vn hóa và bo v quyn li hp phap ca cac thanh viên trong
câu lc b.
Kinh phí hot ng ca câu lc b do các thành viên t óng góp và các ngun tài tr khác theo quy
nh ca pháp lut. c CLB qun lý, s dng theo ch , chính sách hin hành ca Nhà nc và Quy ch hot ng ca
Câu lc b. c công khai Tài chính ti các bui sinh hot Câu lc b. (Bao gm cac khon chi hot ng ca CLB
nh: mua sm trang thit b SXKD, khen thng, bi dng cng tác viên, công tác tp hun KH-KT, hi hp,v.v..).
Kinh phí do các thành viên trong câu lc b óng góp ban u CLB t chc SXKD là 500.000.000 ng./.
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