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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện

các phường trên địa bàn quận Sơn Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2006/QĐ-UBND

ngày 03  tháng 7  năm 2006 của Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đội hoạt động xã hội tình nguyện phường là một tổ chức xã hội gồm 
những công dân nước Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có sức khoẻ, phẩm chất đạo 
đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có khả năng thực hiện nhiệm vụ, đang 
sinh sống hoặc làm việc trên địa bàn phường, tình nguyện tham gia công tác phòng, 
chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các công tác 
xã hội khác. 

Điều 2. Đội hoạt động xã hội tình nguyện phường chịu sự trực tiếp quản lý của 
Tổ chức xã hội phường đứng ra xin phép thành lập (sau đây gọi là đoàn thể quản lý 
Đội). Đoàn thể quản lý Đội chịu trách nhiệm trước UBND phường về kết quả hoạt 
động của Đội. Mọi hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện phường đều tuân 
thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chịu 
sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo điều hành của UBND phường.

Chương II
CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA ĐỘI

Điều 3. Đội hoạt động xã hội tình nguyện gồm có 1 Đội trưởng, từ 1 đến 2 Đội 
phó do Đ oàn thể trực tiếp quản lý giới thiệu chọn cử và tổ chức hoạt đ ộng theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ.
 Điều 4. Tuỳ theo tình hình, yêu cầu thực tế hoạt động của địa phương, mỗi Đội 
có ít nhất từ 10 tình nguyện viên trở lên. 

Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI

Điều 5. Nhiệm vụ của Đội:
1/ Tham gia phối hợp với các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội khác trên địa 

bàn thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý, phòng, chống lây 
nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động xã hội khác tại địa phương.

2/ Thực hiện các hoạt đ ộng tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn mại 
dâm, ma tuý và phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn phường; tư vấn, giúp 
đỡ, cảm hoá, giáo dục và hướng dẫn người mại dâm, người nghiện ma tuý không tái 



phạm, tái nghiện; thông tin, tư vấn giúp người bị nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch 
vụ y tế, xã hội, tạo điều kiện cho họ hoà nhập cộng đồng. 

3/ Tích cực phát hiện và báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, 
chống tệ nạn mại dâm, ma tuý phường về các hành vi liên quan đến hoạt động mại 
dâm, ma tuý, hành vi làm lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn; đề xuất, tham mưu với 
Ban chỉ đạo biện pháp cụ thể để giải quyết các vụ việc đó và ngăn chặn có hiệu quả 
các hành vi vi phạm.

4/ Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, tổ chức xã 
hội tại địa phương thực hiện hoạt động lồng ghép cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư'' với công tác xây dựng phường lành mạnh, 
không có tệ nạn ma tuý, mại dâm theo tinh thần Nghị quyết Liên tịch 
01/2005/NQLT-BL Đ TBXH-BCA-BVHTT-UBT Ư MTTQVN ngày 17/11/2005 của 
Bộ Lao động Thương binh - xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thông tin và Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 6. 
1/ Đội trưởng là người có khả năng tập hợp, tổ chức hoạt động và là người 

đứng đầu của Đội; phụ trách tổ chức điều hành chung mọi hoạt động của Đội và chịu 
trách nhiệm trước UBND phường về hiệu quả hoạt động của Đội.

2/ Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội 
trưởng về công việc được phân công và cùng với Đội trưởng chịu trách nhiệm trước 
UBND phường về hiệu quả công việc được phân công đảm nhận. Thay mặt Đội 
trưởng quản lý, điều hành hoạt của Đội khi được uỷ quyền.

3/ Tình nguyện viên được phân công theo từng công việc cụ thể và có trách 
nhiệm hoàn thành tốt công việc được phân công.

Điều 7.
1/ Đội hoạt động xã hội tình nguyện tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng một 

lần hoặc đột xuất khi cần thiết; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết công 
tác hoạt động của Đội.

2/ Hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm có trách nhiệm báo cáo về tình hình và kết 
quả hoạt đ ộng của Đ ội cho UBND ph ư ờng và UBND quận S ơ n Trà (thông qua 
Phòng Lao động - TB&XH quận).

Điều 8. Mối quan hệ công tác:
1/ Đội hoạt động xã hội tình nguyện tham mưu giúp UBND phường trong công 

tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý và phòng, chống lây 
nhiễm HIV/AIDS; phát hiện và báo cáo các hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, 
hành vi làm lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn phường.

2/ Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, lực lượng dân phòng và các tổ 
chức xã hội khác trên địa bàn phường thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn 



mại dâm, ma tuý và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, giữ gìn an ninh trật tự xã hội 
trên địa bàn phường.

Điều 9. Kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của Đội, mức trợ cấp Đội 
trưởng và Đội phó được bố trí trong nhiệm vụ chi thường xuyên hàng năm của ngân 
sách phường theo quyết định số 5736/QĐ-UB ngày 19/7/2004 của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có thể được phường hỗ trợ thêm từ nguồn kinh phí 
phòng, chống mại dâm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; 
các chương trình kinh tế - xã hội có liên quan; các nguồn huy động khác theo đúng 
quy định của pháp luật và nguyên tắc quản lý tài chính. Việc thu, chi tài chính phải 
được công khai trước Đội theo định kỳ sinh hoạt.

Chương IV
CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 10. Tình nguyện viên được xét khen thưởng nếu có thành tích:
1/ Trường hợp có thời gian tham gia Đội hoạt động xã hội tình nguyện phường 

từ 5 năm trở lên và tuỳ theo có nhiều thành tích thuộc lĩnh vực mình được phân công 
thì được xét tặng bằng khen, giấy khen của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các 
cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2/ Tình nguyện viên tham gia hoạt động liên tục trong Đội hoạt động xã hội 
tình nguyện phường từ 3 năm trở lên và có thành tích tốt được ưu tiên xét vay vốn từ 
dự án cho vay giải quyết việc làm và từ các chương trình, dự án Kinh tế - Xã hội khác 
có liên quan.

Điều 11. Mọi hành vi vi phạm Quy chế hoạt động của Đội hoạt động xã hội 
tình nguyện phường đều được xử lý kịp thời, tuỳ theo mức độ sai phạm có thể áp 
dụng các hình thức kiểm điểm, khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đội. Việc xử lý 
kỷ luật tình nguyện viên do lãnh đạo Đội xét, đề xuất UBND phường ra quyết định 
kỷ luật; còn đối với lãnh đạo Đội hoạt động xã hội tình nguyện phải được Ban chỉ 
đ ạo phòng, chống AIDS, phòng, chống TNMD-MT ph ư ờng xét đ ề nghị UBND 
phường ra quyết định xử lý kỷ luật.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tất cả các thành viên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện phường 
phải thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động này. Trong quá trình tổ chức thực hiện 
nếu có gì vướng mắc lãnh đạo Đội báo cáo với UBND phường, UBND phường tổng 
hợp báo cáo UBND quận xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tế tại địa phương.
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