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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG Vụ TỈNH ỦY
về việc chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp
nhiẹm kỳ 2021 - 2026*

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
lần thứ XI. Đây là sự kiện xã hội quan trọng, là ngày hội nhân đạo của cán bộ,
hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo.
Để lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp ừong tỉnh đạt kết quả tốt, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung chỉ đạo:
Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nội dung đại hội,
trong đó xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hội 5 năm qua; nêu rõ
kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm,
dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác nhân đạo trong 5 năm tới. Trên cơ
sở tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm 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 đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bám sát nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp và điều kiện thực tế của địa phương để đề ra phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Quan
tâm các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhân rộng mô hình
hoạt động nhân đạo phù hợp, hiệu quả để thu hút đông đảo nhân dân, các tổ
chức quốc tế tham gia xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc lựa chọn, giới thiệu
nhân sự lãnh đạo chủ chốt, ban chấp hành, ban thường vụ nhiệm kỳ mới bảo
đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết và
đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Hội. Đối với tổ chức Hội
cơ sở xã, phường, thị trấn bố trí người đứng đầu theo hướng: Chủ tịch Hội Chữ
thập đỏ kiêm nhiệm chức danh phó đoàn thể khác. Những nơi nhân sự chưa đảm
bảo cần củng cố trước đại hội.
Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về
nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm
quan trọng của công tác nhân đạo từ thiện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ
trong hoạt động nhân đạo; các cấp Hội phát động, tổ chức các phong trào thi đua
sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội.
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2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp tạo điều kiện về
cơ sở vật chất, c.ấp kinh phí để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội bảo đảm
đổi mới, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng thời gian và tiến độ
quy định.
về thời gian đại hội hội chữ thập đỏ các cấp: Đại hội cấp xã, phường, thị
trấn và tương đương xong trước ngày 30/6/2021; đại hội cấp huyện và tương
đương hoàn thành trong tháng 10/2021; Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ
XIII to chức trong Quý IV/2021.
3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Chữ thập
đỏ cấp tỉnh, đề án nhân sự Ban Chấp hành, các chức danh chủ chốt và báo cáo
Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong tháng 8/2021.
4. Giao Ban Dân vận Tỉrửi ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác tổ chức đại hội; thường
xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhân:
- Văn phòng TW Đảng (để b/c),
- Trung ương Hội CTĐ Việt Nam,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng đảng và VP Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Thường trực Hội CTĐ tỉnh,
- Lưu VPTỮ, THI 1.
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