
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX                     Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 

V/v triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 84-KH/TU ngày 

17/02/2023 của BTV Tỉnh ủy 

tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác của Hội 

chữ thập đỏ Việt Nam trong 

tình hình mới 

 

 

Kính gửi:  

                                                - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

                                                    - Hội Chữ thập đỏ huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.     
 

Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Công văn số 706/UBND-KGVX ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14 tháng 11 

năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-

CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình 

hình mới", Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban ngành, đơn vị trực thuộc huyện; Hội Chữ thập đỏ huyện; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao: 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

88-KH/TU ngày 10/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 

43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

trong tình hình mới; Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 14/3/2023 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác nhân đạo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Hội Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo. Xác định công tác nhân đạo là 

bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của chính quyền, là nhiệm vụ thường 

xuyên trong chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa 

phương.  
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- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hoạt động Chữ thập đỏ, 

Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ và các văn bản có liên quan; 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hội theo 

quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

- Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí 

để Hội chữ thập đỏ các cấp đảm bảo điều kiện hoạt động.  

- Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, biểu dương, khen thưởng, 

tôn vinh những tấm gương, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” để ngày càng nhân rộng tấm gương về lòng 

nhân ái, việc làm nhân đạo trong cộng đồng.  

2. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp tục đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp và công tác nhân đạo với 

tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tế của 

đơn vị, địa phương. Hướng dẫn và tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động 

chữ thập đỏ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phát triển hội viên, tình 

nguyện viên, đặc biệt là phát huy vai trò của câu lạc bộ, tổ, đội xung kích, tình 

nguyện viên tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát 

động.  

- Chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chương 

trình phối hợp hoạt động chữ thập đỏ và công tác nhân đạo trên địa bàn.  

- Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong 

hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, công tác nhân đạo trên địa bàn huyện, tổng hợp 

báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Định kỳ hằng năm, tiến hành rà soát, đánh giá đúng tình hình thực hiện để 

phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém 

trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp và công tác nhân đạo trên địa bàn; 

kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo nâng 

cao hiệu quả công tác Hội Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo trên địa bàn. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm VH-TT-DL&TT tích cực tuyên 

truyền, cổ vũ gương “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng 

nhân ái” để góp phần nhân lên những tấm gương về lòng nhân ái, việc làm nhân 
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đạo trong cộng đồng dân cư.  

4. Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hội Chữ 

thập đỏ huyện và các cơ quan, đoàn thể liên quan phối hợp tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài chính, 

phân bổ nguồn lực tài trợ, giúp đỡ... và hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân 

đạo nói chung trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm việc triển khai theo đúng quy 

định, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin đối 

với các nhà tài trợ và đối tượng thụ hưởng. 

Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo 

đúng quy định; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý các vấn 

đề vướng mắc, phát sinh (nếu có)./. 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c);     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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