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- Cdn cri DiAu lQ (sira d6i, b6 sung) cira Hi6p hQi

An toirn thdng tin ViQt Nam

ndm20l,4;
- C[n cri vdo Bi6n ban CuQc hgp ngdy 23l5l20tg (cuQc hgp 6q thri hai) oba circ
c6ng ty thenh vi6n s6ng lpp CAu lac b0 Ki6m tra, Effi gi6 vir Ki0m dinh An toan
th6ng tin ViQt Nam.
-Theo dd nghj cira Ch6nh Vdn phdng HiQp hQi An toan th6ng tin Vi6t Nam.

QUYET DIITH
Diiiu 1: Ban hdnh Quy chi5 hoat ddng ctra Cdu lac bO Ki0m tra, Ddnh giit vit
Ki6m dinh An todn th6n g t+ Vi0t Nam 0e t6 c.hic t4rc thudc Hiqp hQi An todn
th6ng tin ViQt Nam) (Quy ch6 ban hdnh kdm Quy6t

dt+).

Didiu 2: Quyi5t dinh c6 hiQu lgc tu ngdy ky

Eiiju 3: Thdnh vi6n Cdu lac bQ Ki6m tra, DSnh gi5 vd Ki6m dinh An toin
th6ng tin ViQt Nam, Ch6nh vdn phdng HiQp hQi vd circ t6 chric thuQc Hiqp hQi An
toinih6ng tin ViQt Nam c6 trSch nhiQm thlrc hiQn qrytit dinn nauf
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Ts. Vf, Qu6c Thdrnh

QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÔNG TIN
VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 62 /QĐ-VNISA, ngày 11 tháng 06 năm 2019
của Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, địa chỉ và địa vị pháp lý
1. Tên gọi: Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin
Việt Nam.
2. Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam là
tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA Sau đây gọi tắt là Hiệp hội) hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam và
Điều lệ của Hiệp hội.
3. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Cyber Security Assessment
and Audit Club (viết tắt là VSAC).
4. Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam
có trụ sở chính tại: 155 An Trạch – Đống Đa – Hà Nội.
5. Địa chỉ website chính thức của Câu lạc bộ là: http://vsac.vn
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
1. VSAC hoạt động nhằm giúp các thành viên của Câu lạc bộ và cộng đồng
nâng cao kiến thức trong lĩnh vực dịch vụ an toàn thông tin (ATTT).
2. VSAC hoạt động nhằm thúc đẩy thị trường dịch vụ ATTT ở Việt Nam phát
triển và có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.
Điều 3. Nhiệm vụ
1. Phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp để xây dựng,
phát triển thị trường dịch vụ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT ở Việt Nam.
2. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra, đánh giá ATTT của Nhà nước; Xây dựng các
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tiêu chí, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá và kiểm định ATTT của Hiệp
hội.
3. Chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức liên quan dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá
và Kiểm định ATTT của các thành viên Câu lạc bộ và cộng đồng.
4. Hỗ trợ các thành viên trong Câu lạc bộ đánh giá chất lượng các dịch vụ
Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT theo đề xuất của thành viên.
CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Điều 4. Tổ chức của Câu lạc bộ
Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ gồm: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các bộ phận
chuyên trách:
1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy
viên
2. Các bộ phận chuyên trách gồm: các cá nhân do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
chỉ định
- Ban Thư ký: có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của Ban Chủ nhiệm CLB.
- Ban Kiểm soát: kiểm tra, giám sát các hoạt động của Thành viên trong
CLB, đảm bảo đúng Quy chế.
- Tổ chuyên gia: hỗ trợ các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ
của CLB.
Điều 5. Thành viên
1. Các nhóm thành viên
Thành viên CLB là hội viên VNISA, bao gồm thành viên sáng lập, thành
viên danh dự và thành viên thông thường.
- Thành viên sáng lập: là các thành viên có tên trong Quyết định thành lập
Câu lạc bộ.
- Thành viên chính thức: Là các tổ chức, cá nhân còn lại trong Câu lạc bộ trừ
thành viên danh dự.
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- Thành viên danh dự: Là các cá nhân, tổ chức do Ban chủ nhiệm đề xuất kết
nạp, thành viên danh dự được miễn phí hoạt động của CLB và được hỗ trợ đóng
phí của Hiệp hội ATTT Việt Nam.
2. Quyền của Thành viên
- Được cấp Giấy chứng nhận Thành viên Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và
Kiểm định ATTT Việt Nam.
- Được hỗ trợ xây dựng và phát triển mở rộng thị trường dịch vụ Kiểm tra,
Đánh giá và Kiểm định ATTT một cách bền vững, lành mạnh theo quy định của
pháp luật.
- Được hỗ trợ các vấn đề về chuyên môn khi cần thiết.
- Được tham gia các chương trình cập nhật, phổ biến về chuyên môn do CLB
tổ chức.
- Được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ
thuật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
- Được hỗ trợ đánh giá chất lượng các dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm
định ATTT cung cấp ra thị trường.
3. Nghĩa vụ của Thành viên
- Tuân theo Quy chế của Câu lạc bộ, các quyết định của Ban chủ nhiệm và
các quyết định chung của Câu lạc bộ.
- Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
- Đóng Quỹ hoạt động đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.
4. Thủ tục đăng ký Thành viên
Các tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành Thành viên của Câu lạc bộ làm
thủ tục xin gia nhập Câu lạc bộ và đóng chi phí liên quan theo quy định.
a. Với Thành viên là Tổ chức, Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gồm có :
- Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ do Giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp ký tên,
đóng dấu.
- Bản sao Giấy phép cung cấp dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá ATTT do Bộ
TTTT cấp còn hiệu lực.
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- Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT
- Bản Lý lịch trích ngang của người đại diện.
b. Với Thành viên là Cá nhân, Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gồm có:
- Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ.
- Bản khai năng lực Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT
- Bản Lý lịch trích ngang của bản thân.
c. Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gửi về Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ qua trụ sở
chính. Sau khi được Ban Chủ nhiệm xem xét và chấp thuận, Chủ nhiệm Câu lạc
bộ ra quyết định công nhận và thông báo bằng văn bản cho thành viên mới.
5. Đại diện của Thành viên
Thành viên tập thể (là Tổ chức) được cử người đại diện thực hiện quyền lợi
và nghĩa vụ Thành viên. Khi có thay đổi về người đại diện, cần thông báo bằng
văn bản cho Ban chủ nhiệm CLB.
6. Quy định về việc khai trừ và dừng tham gia Câu lạc bộ
- Các thành viên trong CLB khi muốn dừng tham gia CLB cần thông báo
bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm CLB.
- Ban chủ nhiệm có quyền thực hiện khai trừ thành viên nếu vi phạm Quy
chế của Câu lạc bộ.
Điều 6. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) có nhiệm kỳ
hoạt động là 2 năm. Ban chủ nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên bao gồm Đại diện của
các Thành viên sáng lập. Hai năm một lần, Hội nghị thành viên sẽ thực hiện bầu
lại Ban Chủ nhiệm và đề xuất Chủ tịch VNISA phê chuẩn.
2. Cơ cấu Ban Chủ nhiệm bao gồm:
- 01 Chủ nhiệm Câu lạc bộ: là người điều hành cao nhất đối với mọi hoạt động
của Câu lạc bộ. Nhiệm kỳ của Chủ nhiệm là 2 năm
- 02 Phó Chủ nhiệm: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ
nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về những công việc của mình được
giao.
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- Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ: chịu trách nhiệm làm đầu mối, thực
hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước
Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm trực tiếp phụ trách.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm
- Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của CLB.
- Ban Chủ nhiệm đề ra phương hướng, chiến lược phát triển; lập kế hoạch
hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho Câu lạc bộ.
- Ban Chủ nhiệm Quyết định việc kết nạp, khai trừ thành viên trong CLB.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm
- Chuẩn bị nội dung, triệu tập họp bất thường hoặc Hội nghị thành viên Câu
lạc bộ định kỳ.
- Phân công công việc của CLB cho các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban
chủ nhiệm CLB thực hiện.
- Báo cáo kết quả hoạt động của CLB đến Hội nghị thành viên và Hiệp hội
(định kỳ 06 tháng/lần).
Điều 7. Hội nghị thành viên
1. Hội nghị thành viên được triệu tập 2 năm/lần, với thành phần tham gia bao
gồm tất cả các thành viên của CLB (trừ thành viên danh dự). Hội nghị đột xuất
được triệu tập theo Quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
2. Nội dung của Hội nghị thành viên:
- Ban Chủ nhiệm CLB báo cáo kết quả hoạt động thường niên.
- Nghị quyết về định hướng, chiến lược hoạt động, chương trình, kế hoạch
hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ.
- Bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (thực hiện 2 năm/ lần).
- Sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.
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CHƯƠNG III
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 8. Nguyên tắc thu, chi tài chính
1. Câu lạc bộ được hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về tài
chính.
2. Hội nghị thành viên biểu quyết nguyên tắc thu, chi tài chính cơ bản của
Câu lạc bộ, trên cơ sở đó Ban Chủ nhiệm ấn định mức thu Quỹ và mức chi cụ thể
hàng năm để đảm bảo các mặt hoạt động của Câu lạc bộ.
3. Tài sản của Câu lạc bộ là các phương tiện phục vụ cho công tác điều hành
của Câu lạc bộ, được mua sắm từ nguồn tài chính của Câu lạc bộ hoặc do các tổ
chức cá nhân biếu tặng, ủng hộ. Toàn bộ tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được
thực hiện theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, tự trang trải và tuân theo các quy định
hiện hành của Nhà nước.
Điều 9. Nguồn kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ
1. Quỹ câu lạc bộ do các thành viên tham gia đóng góp;
2. Hỗ trợ của VNISA (nếu có);
3. Các khoản biếu, tặng, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước theo quy định của pháp luật;
4. Các khoản thu khác từ các hoạt động hợp pháp của Câu lạc bộ;
Điều 10. Các khoản chi
1. Chi cho các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ (phụ cấp, chi phí hoạt
động của Văn phòng Câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo, đối ngoại...);
2. Mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư cần thiết;
3. Các khoản chi khác: theo Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm
Điều 11. Việc đóng Quỹ Câu lạc bộ
1. Mức đóng Quỹ của Câu lạc bộ sẽ được Hội nghị thành viên quyết định
trong Hội nghị hàng năm.
2. Thời gian đóng Quỹ thực hiện theo Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm Câu lạc
bộ.
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CHTIOI{G TV
DIEU KTIOAN THI HAIIH
Didu 12. HiQu trpc thi hirnh

1. Mqi Thdnh viQn Cdu lac b9 phf,i chfp hanh nghidm chinh Quy ch6 CAu l4c
b0;

.

2.

ViQc sira A6i U6 sung vd th6ng qua Quy ch0 Cau lpc bQ do HQi nghi thdnh

vi6n quy5t dinh;

3.

Ban chri nhiQm CAu 14c b0 c6 ff6eh nhigm hu6rng ddn vipc thgc hiQn Quy

ch6 cau lac b0.

4. Trong qu6 trinh thlrc hiQn Quy chi5 ndy, n6u c6 vudmg mdc, chc Thdnh vi6n
kip thdi phan anh bdng vdn b6n vA Ban Chu nhiQm Cflu lac b0 xem x6t
HOi nglrf thdnh vi6n sria OOi, UO sung cho

vi trinh

ntli trarf-/.S

TONG TIITI K\f

Ts.
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