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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 24/8/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh “Về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo
và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT- CTUBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày
08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ thị số 18/CTTTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác
nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới.
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai
thực hiện với các nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG.
1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 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; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập
đỏ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021; các
hoạt động xã hội nhân đạo, các giá trị nhân đạo gắn với việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn
với một địa chỉ nhân đạo”; mở rộng quan hệ thu hút đối tác tham gia các hoạt
động xã hội nhân đạo, thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân
chất độc da cam”; các hoạt động trợ giúp, cứu trợ xã hội; phòng ngừa, ứng phó
thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và tuyên truyền, vận
động hiến máu tình nguyện.
3. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ huyện đến cơ sở
với phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các loại
hình Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thiện nguyện, gắn với chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội
Chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh, giai đoạn 2015- 2019 theo Nghị quyết số 28/NQ-

TƯHCTĐ, ngày 27/02/2015 của BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
(khóa IX).
4. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Hội; tăng
cường kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa
phương, gắn với xét thi đua, đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân tiêu
biểu, có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ.
II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP.
1. Công tác tuyên truyền, huấn luyện.
1.1. Công tác tuyên truyền.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo; Chỉ thị số
10/CT-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết Đại hội Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam (khóa X), Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh
Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường,
nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tốt Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ
2021-2026 và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
- Hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị triển khai, quán triệt các chủ
trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Chữ thập đỏ; đánh giá thực hiện
nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hàng năm; đưa tin, bài, ảnh về
hoạt động của Hội trên Cổng TT-GTĐT của huyện, Bản tin Thông tin KT-XH
của huyện, Tập san của Tỉnh hội và Báo Nhân đạo...
1.2. Công tác huấn luyện.
- Tổ chức mỗi năm 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, bảo vệ môi
trường, hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai và sơ cấp
cứu ban đầu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập
đỏ, các Hội cơ sở, Chi hội thôn, làng, tổ dân phố, trường học.
- Hình thức tổ chức thông qua tổ chức triển khai nhiệm vụ, tổ chức hoạt
động của Hội, Đội, Nhóm, Câu lạc bộ, tình nguyện viên; phối hợp với cơ quan,
tổ chức liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về lĩnh
vực hoạt động xã hội nhân đạo và tham gia các hoạt động huấn luyện do Hội
Chữ thập đỏ các cấp tổ chức.
2. Công tác xã hội nhân đạo.
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một
địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da
cam” năm 2020; nhân rộng mô hình: Bếp ăn tình thương, xây dựng Nhà “Chữ
thập đỏ”…
- Mở rộng quan hệ thu hút đối tác chiến lược, tăng cường sự phối hợp với
các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai vận động các

nguồn lực xã hội, để kịp thời trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội khi cần thiết và
xây dựng, triển khai các mô hình hoạt động nhân đạo.
- Hàng năm, tổ chức vận động xây dựng Quỹ nhân đạo một ngày lương của
cán bộ, CNVC-LĐ trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, các
nhà hảo tâm,…trên địa bàn.
- Phấn đấu hàng năm 2 cấp Hội vận động và phối hợp vận động đạt 2,5-3 tỷ
đồng, trong đó: Tổ chức trao quà tết 1.500 suất trở lên (500.000đ/suất), 50% hộ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được lập hồ sơ trợ giúp thường xuyên; phát triển
mô hình hỗ trợ nuôi bò cho 10 hộ trở lên, xây dựng từ 03- 05 nhà tình nghĩa, nhà
Chữ thập đỏ...
3. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó
thiên tai gắn với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện;
phối hợp với cơ quan truyền thông và đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến
kiến thức về phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai, an toàn giao thông...
- Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho hoạt động của Đội ứng phó nhanh Chữ
thập đỏ các xã như: Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Yên Lập,
Lũng Hòa, Bồ Sao, Việt Xuân, Cao Đại, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh và
Vĩnh Ninh…đi đôi với việc quản lý, tổ chức các hoạt động của Đội tham gia
ứng phó thảm họa, thiên tai.
- Tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo việc triển
khai vận động quỹ dự phòng và trang bị phương tiện phục vụ cho hoạt động của
Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ các xã, thị trấn để kịp thời ứng phó, trợ giúp
khẩn cấp khi có tình huống xảy ra.
4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc
sức khỏe nhân dân của huyện, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về
phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và các
Chương trình Quốc gia về Y tế.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình: “Mắt sáng cho người cao
tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho
người khuyết tật”, “Khám bệnh cấp thuốc miễn phí” và các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh bệnh trên địa bàn.
- Phối hợp với các cơ quan Y tế trên địa bàn thành lập đội sơ cấp cứu; tổ
chức khám, chữa bệnh Đông - Tây y - Vật lý trị liệu, cấp thuốc miễn phí cho
bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em mồ côi; tổ
chức bếp ăn tình thương đạt 30.000 suất cháo cho các bệnh nhân điều trị tại
Trung tâm Y tế huyện; vận động trao xe lăn cho người khuyết tật đạt 200 lượt
người được hỗ trợ.

5. Công tác hiến máu tình nguyện.
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ
trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức
và đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu 1,0% dân số tham gia
hiến máu.
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan Y tế
trên dịa bàn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ
tuyên truyền viên về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.
- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị Y tế trên địa bàn huyện, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với các Bệnh viện tổ chức thu gom
máu 3 đợt/năm, phấn đấu đạt 2.000 đơn vị/250ml máu. Có cơ chế tôn vinh, khen
thưởng cho tình nguyện viên hiến máu từ 5 lần trở lên.
6. Công tác xây dựng tổ chức hội.
- Xây dựng nền nếp hành chính gắn với thực hiện củng cố, kiện toàn tổ
chức Hội từ huyện đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm
nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và hiệu quả
hoạt động của Hội.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên,
tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; lập sổ bộ quản lý hội viên theo
hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Ban
Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (khóa IX) về xây dựng tổ
chức Hội cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong
hoạt động nhân đạo.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày
24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về nâng cao hiệu quả công tác
nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Vận động xây dựng quỹ dự trữ thường xuyên của Hội: Hội Chữ thập đỏ
huyện đạt 50 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ cơ sở đạt 25 triệu đồng/hội để kịp thời
thực hiện hỗ trợ khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra; thu hội phí đạt 100%.
7. Công tác kiểm tra, giám sát.
- Việc kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên theo định kỳ
trong tổ chức Hội nhằm đánh giá được thực chất công tác Hội và phong trào
Chữ thập đỏ của huyện và cơ sở theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;
đồng thời có kế hoạch chỉ đạo, định hướng hoạt động cho phù hợp.
- Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức thực hiện Nghị
quyết của Hội, chấp hành Điều lệ Hội, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, thực hiện

nhiệm vụ của Hội và công tác tham mưu, phối hợp giữa Hội với cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
- Coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của Hội theo định kỳ gắn với việc
thực hiện báo cáo kết quả hoạt động từng quý trong Ban Chấp hành, Hội cấp
trên và ủy ban nhân dân huyện; tổ chức kiểm tra đối với Hội cơ sở theo chuyên
đề và đánh giá tổng kết hàng năm.
8. Công tác thi đua khen thưởng.
- Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng năm 2013; Quyết định số 607/QĐ-TƯHTCĐ ngày 24/7/2018
của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc ban hành
Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản
hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Hội cấp trên.
- Phát động phong trào thi đua với phương châm: “Hiệu quả phong trào là
động lực- Chất lượng hoạt động là mục đích- Tổ chức Hội vững mạnh là hàng
đầu”; đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá
nhân theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế Thi đua - Khen
thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày
thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946); công tổ chức Đại hội Hội
Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xét, đề nghị khen thưởng các tổ
chức, tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào
Chữ thập đỏ hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Hội Chữ thập đỏ huyện.
- Quán triệt Kế hoạch đến các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
- Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực
hiện. Chủ động phối hợp, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan,
đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp và báo cáo kết
quả thực hiện với UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo quy định.
- Đặc biệt tổ chức tốt Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cơ sở xây dựng kế hoạch năm, cụ thể hàng
tháng, quý, 6 tháng và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội Chữ thập
đỏ huyện, ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo định kỳ.
2. Phòng Nội vụ huyện. Tham mưu với UBND huyện bố trí đủ cán bộ
theo quy định để Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức thực hiện tốt các hoạt động
theo chức năng, nhiệm vụ. Theo dõi, chỉ đạo, giám sát Hội Chữ thập đỏ các cấp
thực hiện các nhiệm vụ công tác trên địa bàn.

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tuyên truyền, vận động cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân tham gia thực hiện tốt chỉ thị.
4. Phòng Tài chính- Kế hoạch: Tham mưu với UBND huyện bố trí nguồn
ngân sách đảm bảo cho Hội Chữ thập đỏ hoạt theo đúng quy định.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Triển khai kế hoạch của UBND huyện đến
cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, học sinh các trường THCS, Tiểu học,
Mầm non trên địa bàn huyện.
6. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, y sỹ, bác sỹ tình nguyện tham gia
hiến máu, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể: Chỉ đạo, tuyên truyền vận
động, động viên đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia thực
hiện tốt chỉ thị.
8. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể
thao huyện: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện làm tốt công tác tuyên truyền,
cổ động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt chỉ thị.
9. Các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn: Triển
khai kế hoạch của UBND huyện đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và
học sinh trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện tốt chỉ thị.
10. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận
động, tham mưu với Đảng ủy, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí tổ chức hoạt động
phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn. Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cơ sở xây dựng kế
hoạch năm, cụ thể hàng tháng, quý, 6 tháng và báo cáo kết quả thực hiện về
Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo định kỳ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CTCTUBND của chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện yêu cầuUBND các xã, thị
trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch
và tổ chức thực hiện ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Hội CTĐ tỉnh (b/c);
- Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Các Trường THPT, TTGDNN-GDTX;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VP, CTĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái

