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Quản trị của các tổ chức phi lợi nhuận  

• Tập trung vào quản trị của các tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ  

• Cơ cấu của Hoa Kỳ: Bối cảnh của tiểu bang và liên bang  

• Quản trị thông qua pháp luật và văn bản dưới luật  

• Các vấn đề chính trong quản trị  

-  hình thức phi lợi nhuận: các tập đoàn phi lợi nhuận; quỹ ủy thác từ thiện; các đơn vị 

khác  

- Quản trị của các hiệp hội/đơn vị chưa hợp nhất  

-  pháp luật của bang và văn bản dưới luật như các văn bản quản lý chủ chốt  

-  Mục đích  

-  Tổ chức Hội viên hay không  

- Cuộc họp hàng năm (thường bắt buộc năm 1 lần; nhiều cách để tổ chức cuộc họp) và 

cách thức tổ chức các cuộc họp thường xuyên và đặc biệt; định s   tối thiểu 

-  Quản trị: Vai trò, số lương và bầu cử hội đồng quản trị (tối thiểu / tối đa) (cộng với việc 

loại bỏ, sự vắng mặt) 

- Cán bộ và vai trò (số lượng tối thiểu và loại cán bộ)  

- Giám đốc điều hành, nhân viên và vai trò  

- Bồi thường (đãi ngộ)  của giám đốc, cán bộ, nhân viên 

- Ủy ban HĐQT(Ban chấp hành và những người khác)  

- Việc đưa ra quyết định của UB HĐQT  

-  Bồi thường (mang tính bắt buộc và dễ dãi)  

- Xung đột lợi ích  

- Các vấn đề tài chính: đạo luật doanh nghiệp, các khoản vay, tiền gửi; các vấn đề khác  

- Giải thể  

-  Các vấn đề trong đăng ký: nội dung yêu cầu  còn ít lại  

- LB Mỹ  như nơi có thẩm quyền đăng ký về quản trị, không phải nơi có thẩm quyền phê 

duyệt hoặc cấp giấy phép. 

-  Đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý? nói chung là không có  

-  Lệ phí đăng ký  



 
 

- Thanh tra: Th ng thường không  

• ứng dụng miễn thuế ở cấp liên bang cũng liên quan đến quản trị  

- Các cơ quan thuế liên bang 

-  Mẫu 1023 ứng dụng  

- dữ liệu mở rộng cần thiết  

- th ng tin cơ bản, cơ cấu tổ chức, sắp xếp tài liệu, cán bộ, giám đốc, ủy thác và bồi 

thường, mối quan hệ, xung đột lợi ích, thanh toán không cố định, hợp đồng cho thuê, hợp 

đồng cho vay với cán bộ hoặc Giám đốc; đối tượng thụ hưởng; hoạt động; vận động hành 

lang; dữ liệu tài chính; tổ chức từ thiện so  sánh với tình trạng Qũy Foundation tư nhân; 

thông tin cho các loại cụ thể của các tổ chức 


