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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình 
hình mới, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội chữ 
thập đỏ các cấp. 

Chủ động tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoạt 
động Chữ thập đỏ; phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 
phố, xây dựng kế hoạch tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội cho các tầng 
lớp nhân dân, như: người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa và các 
đối tượng dễ bị tổn thương khác phù hợp với tình hình của tỉnh. 

Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ để nâng cao 
năng lực, phẩm chất và tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội chữ thập đỏ các cấp; 
củng cố và phát triển tổ chức Hội chữ thập đỏ ở cơ sở, trong cơ quan, trường 
học, doanh nghiệp, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát triển và sử dụng hiệu 
quả lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ. 

Chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời 07 lĩnh vực hoạt động 
chữ thập đỏ, như: cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ 
cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến 
xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên 
truyền các giá trị nhân đạo; phòng ngừa, ứng phó thảm họa. 

Hàng năm tổ chức tốt “Tháng nhân đạo” (cao điểm trong tháng 5) và 
phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (tháng 11 đến tết 
Âm lịch), đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có 
thành tích trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội chữ thập đỏ theo hướng dựa vào cộng 
đồng gắn với người dân, thực chất, hiệu quả, nắm chắc đối tượng khó khăn và 
ứng dụng công nghệ thông tin để lưu giữ và cập nhật thường xuyên các “ Địa chỉ 
nhân đạo” cần được trợ giúp trên địa bàn. 
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Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện 
hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân 
đạo”, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền định hướng tổ chức các hoạt động 
nhân đạo đúng mục đích, đúng đối tượng, theo hướng phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhất là phối hợp với Hội 
Chữ thập đỏ Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, thực hiện tốt 
công tác đối ngoại nhân đạo nhằm thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng 
đồng quốc tế trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên 
quan thực hiện tốt quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ theo quy định; 
đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy theo 
hướng hiệu quả, chất lượng. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển 
khai, thực hiện các nhiệm vụ, đề án; đề nghị cấp kinh phí đối ứng cho các dự án 
do quốc tế tài trợ theo quy định. 

4. Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải 

Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh truyền thông về 
phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông, đuối nước; truyền 
thông phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe các đối tượng dễ bị tổn 
thương, khám chữa bệnh nhân đạo, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vận 
động, hiến máu tình nguyện. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình 
phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ - Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh đoàn trong công 
tác tuyên tuyền, giáo dục các giá trị nhân đạo cho hội viên, đoàn viên, học sinh, 
sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các 
giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo và về hoạt 
động của Hội Chữ thập đỏ; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động các cơ 
quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo. 

7. Các sở, ngành, đoàn thể khác của tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động, tham gia các chương trình, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, các hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo, 
diễn tập và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng. 
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8. UBND các huyện, thành phố 

Bảo đảm kinh phí hoạt động cho các cấp Hội Chữ thập đỏ cơ sở, tạo điều 
kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội Chữ thập đỏ triển 
khai nhiệm vụ công tác; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh định kỳ rà soát, xác 
định các “Địa chỉ nhân đạo” cần trợ giúp. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tăng cường giám sát về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, 
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong triển khai các hoạt động nhân đạo 
trên địa bàn. 

 10. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp 
nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tích cực 
hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động. 

 Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố báo 
cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
 - Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 
 - Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, 
   các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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