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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ               

Số: 200/2009/NQ-HðND 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 

V/v Thành lập và quy ñịnh chế ñộ phụ cấp tình nguyện viên,hỗ trợ hoạt ñộng 
ñối với ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng 

ñiểm về tệ nạn xã hội trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

Hội ñồng nhân dân tỉnh phú thọ Khóa XVI, kỳ họp thứ mười Tám 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Phòng chống ma tuý số 23/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khóa 
X; Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Phòng chống ma tuý số 16/2008/QH12 ngày 
03/06/2008 của Quốc hội khóa XII; 

Căn cứ Pháp Lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm ngày 31/3/2003;   

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLðTBXH-BTC-UBTƯ MTTQVN ngày 
18/12/2003 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức hoạt ñộng của ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện 
cấp xã;  

Sau khi xem xét Tờ trình số 3635/TTr-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh về việc 
thành lập và quy ñịnh chế ñộ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt ñộng ñối với ðội hoạt ñộng 
xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về tệ nạn xã hội trên ñịa bàn 
tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành thông qua việc thành lập và quy ñịnh chế ñộ phụ cấp tình nguyện viên, 
hỗ trợ hoạt ñộng ñối với ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn 
trọng ñiểm về tệ nạn xã hội trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ  như sau: 

1. Thành lập ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng 
ñiểm về tệ nạn xã hội. Mỗi xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về tệ nạn xã hội thành lập 01 ðội 
hoạt ñộng xã hội tình nguyện gồm có 05 người: 01 ñội trưởng, 01 ñội phó, 03 thành viên. Riêng 
thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) 01 ñội, gồm có 07 người: 01 ñội trưởng, 01 ñội phó, 05 
thành viên. 

2. Chế ñộ phụ cấp tình nguyện viên:  
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Số TT Chức danh 
Mức phụ cấp 

(ñồng/người/tháng) 

1 ðội trưởng ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã 140.000 

2 ðội phó ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã 120.000 

3 ðội viên ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã 100.000 

3. Kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng của 01 ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã: 5.000.000 
ñồng/ñội/năm. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Chi phụ cấp tình nguyện viên, kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng của ðội hoạt ñộng xã hội tình 
nguyện cấp xã ñược bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn huy ñộng hợp pháp khác. 

Thực hiện chế ñộ chính sách ñối với tình nguyện viên của ðội hoạt ñộng xã hội tình 
nguyện cấp xã bị tai nạn hoặc chết trong khi thực hiện nhiệm vụ ñược bố trí từ nguồn ñảm bảo 
xã hội. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao:  

- ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát, 
kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám 
thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 

                                                                                      

                                                                                        Chủ tịch 

                                  
Ngô ðức Vượng 

                

 


