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QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ 

DOANH NGHIỆP THAM GIA BIFA 

I. QUYỀN LỢI 

1. Được nhận các thông tin cập nhật về ngành. 

2. Được tiếp cận khách hàng thông qua mối quan hệ của Hiệp Hội. 

3. Có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp Hội và các tổ chức có liên quan. 

4. Được hưởng các ưu đãi khi tham gia các Hội chợ về ngành trong nước và Quốc tế do Nhà nước 

tổ chức. 

5. Được đăng ký gian hàng ở một số vị trí tốt khi tham gia một số hội chợ trong nước. 

6. Được giảm chi phí thuê gian hàng khi tham gia hội chợ về ngành tại Bình Dương. 

7. Dự các cuộc hội thảo, khóa đào tạo chuyên ngành do Hội tổ chức hoặc hợp tác tổ chức. 

8. Được giới thiệu thông tin và sản phẩm của doanh nghiệp miễn phí trên website của Hội. 

9. Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị cùng ngành nghề. 

10. Được bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp trong các quan hệ kinh tế - xã hội 

trong và ngoài nước. 

11. Được cung cấp các thông tin về xúc tiến thương mại, quản  lý,  kinh tế, thị trường, tiến bộ khoa  

học kỹ thuật…có liên quan đến ngành; hỗ trợ hội viên trong quá trình hội nhập và phát triển. 

12. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn nhằm giải quyết khó khăn tài chính, đổi 

mới công nghệ, kỹ thuật và quản lý. 

13. Cán bộ, công nhân lao động được đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ quản lý thông quá các 

chương trình đào tạo của Hiệp Hội hoặc liên kết. 

II. NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN 
 

1. Lệ phí & Hội phí gia nhập hội: 

- Lệ phí: 1.000.000VNĐ (chỉ đóng 1 lần đầu bao gồm phí gia nhập + phí Biểu trưng) 

- Hội phí: 5.000.000VNĐ / năm 

2. Hình thức thu hội phí: 

- Thu tiền mặt. Tại văn phòng BIFA, địa chỉ: 

Tầng 11, Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

- Thu qua tài khoản ngân hàng: 

+ Ngân hàng VCB Chi nhánh Bình Dương 

Tên tài khoản: Hiệp Hội Chế Biến Gỗ Tỉnh Bình Dương Số tài khoản: 1027377979 
 

3. Tham gia đầy đủ các buổi họp, sinh hoạt của Hiệp hội. 

4. Phát triển hội viên mới.
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III. THỂ THỨC RA KHỎI HỘI 

* Tư cách hội viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: 

1. Doanh nghiệp bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. 

2. Bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản. 

3. Theo quyết định của Ban Chấp Hành với sự nhất trí của 2/3 số thành viên do một trong những lý do 

sau: 

a) Hoạt động trái với pháp luật Việt Nam; 

b) Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, nghị quyết của Ban Thường 

vụ, Ban Chấp Hành Hiệp Hội; 

c) Hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội gây tổn hại uy tín hoặc tài chính của Hiệp Hội; 

d) Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hội sau khi có đề nghị gửi đến Ban Chấp Hành. 

e) Không đóng Hội phí từ 02 năm trở lên theo quy định, đã được Ban Chấp Hành nhắc nhở. 


