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QUY CHẾ XÉT KẾT NẠP VÀ XÓA TÊN 

HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN TP. HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành theo Quyết định số 43/QĐ-HNV ngày 25 tháng 5 năm 2021) 
 

 

Điều 1. Điều kiện trở thành hội viên 

Mọi tác giả tham gia sáng tác, viết lý luận phê bình, dịch thuật văn học, là 

công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sinh sống tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, đều có thể trở thành hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí 

Minh, nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Là người có tư cách tốt, lấy sáng tác văn học làm hoạt động nghề 

nghiệp, tán thành Điều lệ và nguyên tắc, tôn chỉ mục đích của Hội; 

2. Có ít nhất 2 quyển sách văn học đứng tên riêng đã xuất bản thành sách 

(văn xuôi, thơ, dịch thuật, lý luận phê bình văn học), được dư luận bạn 

đọc và đồng nghiệp chú ý, đánh giá cao; 

3. Được 2 hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh thuộc chuyên ngành 

mà tác giả xin vào Hội giới thiệu. 

Điều 2. Hồ sơ xin vào Hội 

Người có nhu cầu vào Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh cần nộp cho Văn 

phòng Hội các giấy tờ, tài liệu sau đây: 

1. Đơn xin vào Hội kèm theo tiểu sử văn học (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của xã, phường nơi tác giả cư trú); 

3. Lời giới thiệu của hai hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh (có thể 

viết trực tiếp vào phần dưới tờ đơn hoặc bằng văn bản riêng); 

4. Hai quyển sách văn học in riêng đã xuất bản (tác giả có thể tự chọn 

trong số các tác phẩm đã xuất bản của mình). 

Điều 3. Quy trình xét kết nạp hội viên 

Công tác xem xét kết nạp hội viên được thực hiện theo thủ tục với các 

bước sau đây: 
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1. Văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin vào Hội từ các tác giả, 

vào sổ theo dõi và chuyển cho Ban Công tác hội viên khi cần. 

2. Ban Công tác hội viên phối hợp với Ban Sáng tác văn học để phân loại 

hồ sơ theo ngành, tham khảo ý kiến của các Ban công tác để hoàn 

chỉnh hồ sơ chuyển tới các Hội đồng chuyên môn phù hợp. Văn phòng 

và Ban Công tác hội viên có trách nhiệm cung cấp thông tin và giới 

thiệu nhân sự cho các Hội đồng chuyên môn xét kết nạp hội viên. 

3. Các Hội đồng chuyên môn họp xét kết nạp bằng hình thức bỏ phiếu. 

Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu do Ban Công tác hội viên thực hiện 

và lưu trữ. 

4. Các tác giả có quá bán số phiếu hợp lệ được Hội đồng chuyên môn và 

Ban Công tác hội viên tổng hợp báo cáo Ban chấp hành. 

5. Ban Chấp hành tổ chức họp xem xét kết nạp hội viên bằng hình thức 

bỏ phiếu. Các tác giả có quá bán số phiếu hợp lệ sẽ trở thành hội viên 

mới của Hội. 

6. Ban Chấp hành thông báo trực tiếp cho các hội viên mới, đồng thời cho 

công bố rộng rãi qua các phương tiện thuyền thông, qua trang Web và 

FB của Hội. 

Điều 4. Tổ chức kết nạp 

Tùy theo điều kiện cụ thể, việc kết nạp hội viên mới có thể được tổ chức 

riêng lẻ hoặc kết hợp với các sự kiện hàng năm của Hội, như Lễ tổng kết năm 

hoặc Gặp mặt tân niên. Thủ tục tiến hành cơ bản như sau: 

1. Hội viên mới được mời tới Văn phòng Hội để làm các thủ tục hội viên; 

2. Ban Chấp hành tổ chức Lễ kết nạp hội viên; 

3. Trao Quyết định và Thẻ cho các hội viên mới. 

Điều 5. Xử lý hồ sơ 

1. Hồ sơ 05 lần (liên tục hoặc không liên tục) không đủ số phiếu quá bán 

tại các Hội đồng Chuyên môn thì không xem xét ở các lần sau. 

2. Hồ sơ 03 lần (liên tục hoặc không liên tục) không đủ số phiếu quá bán 

tại Ban Chấp hành thì không xem xét ở các lần sau. 

3. Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh không trả lại hồ sơ đã nộp. 

4. Các trường hợp đã bị xóa tên khỏi danh sách hội viên, nếu có nguyện 

vọng trở lại sinh hoạt, phải làm đầy đủ các thủ tục như kết nạp lần đầu. 
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Điều 6. Các trường hợp đặc biệt 

1. Đối với các tác giả là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đến từ các địa 

phương khác, chỉ cần có đơn xin chuyển sinh hoạt đến Hội Nhà văn 

TP. Hồ Chí Minh. 

2. Ban Chấp hành trực tiếp xem xét các trường hợp sau: 

a) Các tác giả có hồ sơ xin vào Hội và đã đoạt Giải thưởng hàng năm 

của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, hoặc đã được trao giải chính 

thức tại các cuộc thi do Hội tổ chức. 

b) Các tác giả đặc biệt xuất sắc do Ban Chấp hành trực tiếp mời gia 

nhập Hội. 

c) Các tác giả có tác phẩm tốt, đã làm hồ sơ xin vào Hội nhưng chưa 

có trong danh sách các hội đồng trình Ban Chấp hành. 

Điều 7. Xóa tên hội viên 

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh sẽ được Ban Chấp hành xem xét 

xóa tên khỏi Danh sách hội viên trong những trường hợp sau đây: 

1. Có đơn gửi Ban Chấp hành xin ra khỏi Hội; 

2. Có những việc làm đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của Điều lệ, 

làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của Hội; 

3. Bị tước quyền công dân; 

4. Không sinh hoạt và không đóng hội phí 3 năm liên tục nhưng thiếu lý do 

chính đáng. 

Ban Kiểm tra và Văn phòng Hội chịu trách nhiệm kiểm tra xác minh 

thông tin liên quan nhằm giúp Ban Chấp hành trong việc xem xét và ban 

hành các quyết định xóa tên hội viên. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Quy chế này thay thế các quy định trước đây của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí 

Minh về việc xét kết nạp, xóa tên hội viên và có hiệu lực từ ngày ký. 

Trong quá trình áp dụng, Ban Chấp hành Hội có thể xem xét sửa đổi cho phù 

hợp, nếu thấy cần thiết. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 
Trịnh Bích Ngân 


