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TỈNH ỦY ĐỒNG NAI ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM
*  Biên Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2015

SỐ 36 -TT/TƯ

THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG v ụ  TỈNH ỦY 

về ỉãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiến tói Đại hội 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác 
của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” và Kế hoạch số 118/KH-TWCTĐ ngày 
24/7/2015 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức Đại hội các 
cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Để Đại hội Chữ thập đỏ thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong các cấp Hội nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách 
nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân trong 
sự nghiệp nhân đạo; tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, tập hợp các tầng lớp nhân dân 
làm công tác nhân đạo. Đồng thời, bảo đảm công tác tổ chức Đại hội Hội 
Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công đúng theo 
mục đích yêu cầu, tiến độ đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy 
đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ tỉnh đoàn và ban 
thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một 
số nội dung sau:

1- Chỉ đạo các cấp Hội Chữ thập đỏ xây đựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội 
dung Đại hội theo kế hoạch của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh 
đạo xây dựng vãn kiện Đại hội Hội các cấp, trong đó đánh giá toàn diện, đầy 
đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua, đặc 
biệt là hoạt động của các chi, tổ, các đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ, 
chất lượng hội viên; công tác xây dựng Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở từng 
cấp; đánh giá đầy đủ những việc đã làm được, chưa làm được, những việc 
còn hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. 
Từ đó, xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới trên cơ 
sở thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xác định mục



tiêu sát thực, vừa sức, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và 
thực trạng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại cấp mình. Tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hoạt động Hội Chữ thập đỏ, từng bước 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát cơ sở, gắn bó với từng đối 
tượng yếu thế cần được hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc thiểu sổ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong 
tình hình mới.

2- Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán 
bộ của Hội Chữ thập đỏ các cấp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đảm 
bảo tính kế thừa; cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ phải có phẩm chất đạo đức 
tốt, có năng lực vận động quần chúng, nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào 
và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu 
vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ ở mỗi cấp, nhất là đối với chức danh 
chủ chốt phải bảo đảm đúng quy trình và tiêu chuẩn theo quy định, hướng 
dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Qua Đại hội phải củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ Hội 
và tổ chức Hội các cấp; đặc biệt là chất lượng công tác vận động quần chúng 
và công tác quản lý tài chính kế toán, các nguồn quỹ của Hội. Sau Đại hội 
sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ đối với các cơ quan, 
ban, ngành liên quan trong thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện để thực hiện 
hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

3- Ban Cán sự đảng ủy  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy  ban nhân dân tỉnh 
để chỉ đạo Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã Long 
Khánh và thành phó Biên Hòa kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tạo 
điều kiện về kinh phí và vật chất để tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp 
thành công theo đúng kế hoạch đề ra; kịp thời khen thưởng nhằm động viên, 
nhân rộng các gương điển hình những tập thể, cá nhân là cán bộ, hội viên, 
thanh niên, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và quần chúng nhân dân 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và công tác nhân đạo xã hội, từ 
thiện trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

4- Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức quán triệt chỉ đạo của 
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ của 
các cấp Hội Chữ thập đỏ; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh đến các cấp Hội; đồng thời đảm bảo việc tổ chức đại hội các cấp đảm 
bảo nội dung quy trình, thời gian, nguyên tắc Điều lệ Hội quy định, tránh phô 
trương hình thức.



Thời gian tổ chức Đại hội:
+ Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý I và n/2016.
+ Đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý HI/2016.
+ Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2016.
Tổ chức chọn điểm (cấp cơ sở và cấp trên cơ sở) để tập trung chỉ đạo; 

đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp Hội gắn với 
thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân 
đạo”, nhằm tổ chức vận động nguồn lực xây dựng các công trình Chữ thập 
đỏ, huy động ngày càng nhiều sức người, sức của trong các tầng lớp nhân dân 
cho hoạt động cứu trợ nhân đạo xã hội, từ thiện, góp phần cùng với Đảng, 
Nhà nước thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, Đài Phát thanh 
Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng chuyên 
mục tổ chức tuyên truyền về phong trào Chữ thập đỏ và hoạt động Hội, 
tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên Chữ thập đỏ và toàn 
xã hội, góp phần tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh thành 
công tốt đẹp.

6- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng các ban 
đảng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, 
hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến tổ chức cơ sở đảng để triển khai thực hiện.

Nơi nhân:
- Các đ/c TUV
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tình đoàn
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh
- Các ban đảng Tỉnh ủy
- CP.VPTU- P,TH
-LưuVPTU.
Đồng kính gửi:
- Ban Dân vận Trung ương Đảng (a+b)
- Văn phòng Trung ương (a+b)
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN
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