
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Chữ Thập đỏ TP.Hồ Chí Minh 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 
 

 

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
Nhiệm kỳ 2008 – 2012 

 

 

 

 

1. Qui chế hoạt động 
2. Quyết định công nhận của thành Hội 
3. Danh sách Ban Chấp hành 
4. Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành 
5. Các văn bản pháp luật liên quan 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƢƠNG 

128 Hồng Bàng-P.12-Q.5  Tel: 8558 532-342 Fax: 8574 365  Email: ctdhungvuong@yahoo.com.vn 

Tài khỏan  0511003700485  Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam  Chi nhánh quận 5 TP.HCM  

 Số:      /CTĐ.HV  TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 02 năm 2008 

        

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc: Ban hành Quy chế  hoạt động của Hội Chữ Thập đỏ  

bệnh viện Hùng Vương 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƢƠNG 

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; 

- Căn cứ quyết định số 16/CTĐ ngày 19/3/2007 của Hội Chữ Thập đỏ 

TP.HCM về việc công nhận thành lập Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng 

Vương; 

- Căn cứ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế hoạt động của 

hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2008-2012.  

Mọi sự thay đổi, điều chỉnh các điều khoản của bản Quy chế này phải 

do Đại hội Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương quyết định 

Điều 2: Ban Chấp hành Hội, các tổ Hội, các ban chuyên môn trực thuộc Hội 

và hội viên chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

 

Nơi nhận 

- Như điều 2 

- Lưu 

TM . BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng 

mailto:ctdhungvuong@yahoo.com.vn


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  

CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN HÙNG VƢƠNG 

(Ban hành kèm theo quyết định số      / CTĐ-HV  

ngày      tháng 02 năm 2008 của Ban chấp hành Hội Chữ Thập đỏ  

bệnh viện Hùng Vương) 

 

Chƣơng I 

NGUYÊN TẮC CHUNG 

Điều 1: Thành lập 

1. Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương được thành lập theo đề  nghị của 

Đảng ủy-Ban Giám đốc bệnh viện Hùng Vương và phê chuẩn của Hội Chữ 

Thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh   

2. Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện chịu sự điều hành về chuyên môn hoạt động 

của Hội Chữ Thập đỏ thành phố và chịu sự quản lý về tổ chức của Đảng ủy 

bệnh viện. Là tổ chức quần chúng hoạt động trong phạm vi quản lý của tổ 

chức Đảng tại bệnh viện Hùng Vương 

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động 

1. Hoạt động của Hội tuân thủ các nguyên tắc của Hội Chữ Thập đỏ Việt 

Nam và phục vụ trực tiếp cho các hoạt động chính trị xã hội của bệnh viện 

Hùng Vương 

2. Hội viên Chữ Thập đỏ tham gia các hoạt động Hội theo nguyên tắc tự 

nguyện và không vụ lợi 

Chƣơng II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Hội có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, 

tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động các chương trình trợ giúp nhân 

đạo, cứu trợ, ứng phó thảm họa, hiến máu nhân đạo,.. theo quy định của 

Điều lệ Hội và các qui định pháp luật có liên quan 

2. Hội có quyền tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ được qui định 

trên cơ sở có sự chỉ đạo thống nhất của Hội cấp trên và cơ quan chủ quản 

Điều 4: Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chữ thập đỏ. 

2. Sử dụng, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng 

gây tổn hại sức khỏe, tính mạng con người trong hoạt động chữ thập đỏ. 

3. Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hiện vật do 

tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho hoạt động chữ thập đỏ.  

4. Lợi dụng hoạt động chữ thập đỏ để vụ lợi và xâm phạm lợi ích chung của 

tập thể, cộng đồng và xã hội 



Điều 5: Tổ chức Hội 

1. Hệ thống tổ chức Hội Chữ Thập đỏ tại bệnh viện bao gồm: tổ Hội được tổ 

chức theo khoa, phòng ban, chi Hội được tổ chức theo khoa phòng hay liên 

khoa phòng và Hội bệnh viện 

2. Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội trong nhiệm kỳ, bao gồm 

9 ủy viên, trong đó có 3 ủy viên thường trực thuộc Ban Thường vụ 

3. Ban Thường vụ gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên 

4. Ban Chấp hành phân công các ủy viên tham gia các ban chuyên môn của 

Hội theo qui định 

5. Chi Hội gồm có Ban Chấp hành gồm 1 Chi Hội trưởng, 1 Chi Hội phó và 1 

ủy viên 

6. Tổ Hội gồm có 1 Tổ trưởng và các hội viên   

Điều 6: Bổ nhiệm và miễn nhiệm 

1. Ủy viên Ban Chấp hành được đề cử theo hình thức hiệp thương và Đại hội 

bỏ phiếu tín nhiệm 

2. Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu Hội mới có quyền bãi nhiệm 

ủy viên Ban Chấp hành 

3. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội là 5 năm hoặc theo qui định của Hội cấp trên 

Điều 7: Chế độ làm việc 

1. Ban Chấp hành Hội làm việc theo chế độ tập thể và các ủy viên làm việc 

theo chế độ trách nhiệm cá nhân theo phân công 

2. Cán bộ Hội các cấp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

3. Cán bộ Hội có thể được hưởng thù lao theo qui định chung về quản lý và 

sử dụng tài chính Hội và do Ban Chấp hành quyết định  

Điều 8: Chế độ hội họp 

1. Ban Thường vụ họp định kỳ mỗi quí và họp đột xuất theo yêu cầu cụ thể 

2. Ban Chấp hành họp định kỳ mỗi quí và họp đột xuất theo triệu tập của Ban 

Thường vụ 

3. Chi tổ Hội họp định kỳ hàng tháng 

Chƣơng III 

TÀI CHÍNH HỘI 

Điều 9: Quỹ Hội 

Quỹ Hội được hình thành từ: hội phí của hội viên, các khoản tài trợ, hỗ trợ của 

các nhà hảo tâm và từ hoạt động có thu của Hội theo qui định của pháp luật 

Điều 10: Quản lý và sử dụng quỹ Hội 

1. Ban Tài chính chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ Hội đúng theo qui 

định của liên Bộ Tài chính-Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam  

2. Hội có Kế toán và Thủ quỹ  riêng 

3. Chủ tịch Hội là chủ tài khoản của Hội 



Chƣơng IV 

KHEN THƢỞNG và KỶ LUẬT TRONG HỘI 

Điều 11: Khen thƣởng 

1. Hội viên và các cấp Hội có thành tích trong công tác Hội được xét khen 

thưởng theo qui định của Luật Thi đua Khen thưởng và qui định của Hội 

Chữ Thập đỏ Việt Nam 

2. Ban Chấp hành Hội đồng thời là Hội đồng xét Thi đua Khen thưởng 

Điều 12: Kỷ luật 

1. Hình thức kỷ luật cao nhất trong Hội đối với hội viên là khai trừ và xóa tên 

hội viên  

2. Ban Chấp hành Hội đồng thời là Hội đồng xét Kỷ luật 

 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13:  

Bản Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành  

Điều 14:  

Việc thay đổi, bổ sung các điều khoản trong bản Quy chế này do Đại 

hội Hội Chữ Thập đỏ quyết định. 

 

 TM.BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

BS Phạm Quốc Hùng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


