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KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện Cuộc vận động  

“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2023 

----- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 13/9/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá 

nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Hướng dẫn số 16-HD/BCĐ ngày 10/5/2019 

của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ 

nhân đạo” tỉnh (Sau đây gọi tắt là Cuộc vận động Nhân đạo). Ban Chỉ đạo Cuộc 

vận động Nhân đạo tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp 

nhân đạo bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Thu hút các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và Nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo; phát huy có hiệu quả vai trò nòng 

cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo. 

- Trợ giúp trực tiếp, kịp thời, thiết thực đối tượng theo hướng phát triển bền 

vững với tinh thần “mọi người cần trợ giúp đều nhận được sự trợ giúp thích hợp”; 

giảm chồng chéo, thiếu công bằng và nâng cao hiệu quả trợ giúp.  

- Cuộc vận động được triển khai theo phương châm tổ chức, cá nhân hỗ trợ 

cụ thể, đối tượng cụ thể, trợ giúp theo hướng phát triển bền vững do Hội Chữ thập 

đỏ các cấp - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức và làm nòng cốt vận động 

các tổ chức, cá nhân cùng tham gia với vai trò kết nối và điều phối. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình 

mới theo Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 

một địa chỉ nhân đạo”.  

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi, đảng bộ cơ sở trong việc 

quán triệt, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn 

với một địa chỉ nhân đạo” để Cuộc vận động trở thành phong trào rộng lớn, có sức 

lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của toàn thể Nhân dân, các nhà 

hảo tâm, các doanh nghiệp; tập trung vận hành, giới thiệu địa chỉ nhân đạo lên hệ 

thống iNHANDAO để kêu gọi, vận động ủng hộ trực tiếp thông qua hệ thống.  
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3. Thực hiện có hiệu quả Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây 

dựng cộng đồng nhân ái" góp phần làm lan tỏa lòng nhân ái, không ngừng nhân lên 

những tấm gương người tốt, việc thiện ở mỗi cơ quan, trường học, tổ chức, doanh 

nghiệp, cộng đồng dân cư, hình thành lối ứng xử nhân văn, nhân ái trong xã hội.  

4. Các hoạt động trợ giúp trực tiếp và kịp thời đến các cá nhân, hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, không đủ năng lực để đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu 

có nhu cầu và đồng ý nhận trợ giúp từ các tổ chức và cá nhân, các đối tượng khác 

là: Người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân thiên tai, bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo, nạn nhân tai nạn thương tích, trẻ em mồ côi, người già neo đơn 

không nơi nương tựa, những đối tượng yếu thế khác chưa được nhận hỗ trợ của Nhà 

nước hoặc các tổ chức nào khác.... bằng các hình thức trợ giúp cụ thể và thiết thực 

như: Trợ giúp thường xuyên; tặng xe lăn, xe lắc; hỗ trợ nhà ở; phục hồi chức năng; 

trao phương tiện sinh kế như hỗ trợ vốn sản xuất, cây, con giống. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, 

ý nghĩa của Cuộc vận động.  

III. CHỈ TIÊU 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nhân đạo các cấp có nhiệm vụ định hướng và 

tổ chức các hoạt động nhân đạo đúng mục đích, đúng đối tượng, theo hướng phát 

triển bền vững; phấn đấu vận động ít nhất 30% người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

Chủ tịch danh dự của Hội, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, thị, thành phố với 

tinh thần trách nhiệm nêu gương, đăng ký tham gia trợ giúp ít nhất 01 “địa chỉ 

nhân đạo”; mỗi xã, phường, thị trấn còn nhiều khó khăn đăng ký ít nhất từ 02 địa 

chỉ mới; mỗi xã, phường, thị trấn có điều kiện trung bình trở lên đăng ký ít nhất từ 

03 địa chỉ mới. 

1. Cấp cơ sở 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thông qua Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

Nhân đạo thống nhất chủ trương 100% các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức, 

đoàn thể xã, phường, thị trấn nhận trợ giúp ít nhất 01 địa chỉ nhân đạo. 

- Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể ở thôn, ấp, khu phố hưởng ứng vận động 

đoàn viên, hội viên tổ chức mình tham gia vận động mỗi chi hội, chi đoàn nhận trợ 

giúp 01 địa chỉ nhân đạo cụ thể. 

2. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố 
- Thực hiện tốt vai trò tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc 

vận động: 

+ Triển khai thực hiện tốt việc giới thiệu địa chỉ nhân đạo để vận động các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp trợ giúp thông qua hệ thống iNHANDAO.  

+ Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp khảo sát, lập 100%  

hồ sơ các địa chỉ Nhân đạo. Số địa chỉ nhân đạo được Hội trợ giúp hoặc Hội vận 

động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trợ giúp đạt trên 70% trong tổng số “địa 

chỉ nhân đạo” đã được lập hồ sơ; bên cạnh việc vận động trợ giúp thường xuyên 

địa chỉ nhân đạo, cần đẩy mạnh việc kết nối ít nhất 30 địa chỉ nhân đạo trong tổng 

số địa chỉ nhân đạo đã được lập hồ sơ để vận động trợ giúp thông qua hệ thống.  
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- 100% các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương và ban, ngành huyện, 

thị, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nhân đạo có kế hoạch 

hưởng ứng thực hiện, đồng thời chỉ đạo hệ thống ngành tích cực vận động các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia. 

3. Hội Chữ thập đỏ các trường trực thuộc tỉnh Hội 

Vận động 100% các tổ chức trong đơn vị trợ giúp ít nhất 01 địa chỉ nhân 

đạo, đồng thời vận động tổ chức, cá nhân khác tham gia Cuộc vận động Nhân đạo 

cụ thể, thiết thực; giới thiệu, kết nối địa chỉ nhân đạo cá nhân và tập thể trường học 

có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi vận động trợ giúp thông qua hệ thống 

iNHANDAO.  

 4. Cấp tỉnh 

- Thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 432-CV/ĐUK ngày 28/10/2022 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện 

Chỉ thị 28 ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Định hướng 

và tổ chức Cuộc vận động đúng mục đích, đúng đối tượng theo hướng phát triển 

bền vững với sự nêu gương của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. 

 - Các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục 

hưởng ứng thực hiện và chỉ đạo hệ thống ngành dọc tham gia Cuộc vận động Nhân 

đạo. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia trợ giúp 

các đối tượng theo hồ sơ, danh sách giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ các cấp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận 

động Nhân đạo 

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh và Báo Bình Phước tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân về nội dung, ý nghĩa Cuộc vận động, về 

hệ thống nhân đạo điện tử (iNHANDAO). 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo Cuộc vận động, 

phối hợp với cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động; 

kiểm tra, giám sát thực hiện, tổng hợp báo cáo, tổ chức sơ tổng kết Cuộc vận động 

theo kế hoạch. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nhân đạo tỉnh phối hợp với 

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc triển 

khai thực hiện Cuộc vận động đến các chi, đảng bộ trực thuộc.  

- Chỉ đạo hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai hiệu quả Cuộc vận 

động Nhân đạo. 

2. Ủy ban MTTQVN tỉnh: Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động Nhân đạo, 

có kế hoạch phối hợp trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể cùng Hội Chữ thập đỏ thực 

hiện hiệu quả Cuộc vận động; đồng thời chỉ đạo hệ thống của tổ chức mình hưởng 

ứng thực hiện Cuộc vận động.  

3. Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo các cấp Công đoàn cơ sở khối cơ 

quan hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh khảo sát trợ giúp các đối tượng trong và ngoài đơn vị. 

Vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và 

tham gia thực hiện Cuộc vận động. 
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4. Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo đoàn viên, thanh niên trong hệ thống phối hợp với 

các đoàn thể xây dựng kế hoạch hỗ trợ đối tượng cần trợ giúp. Vận động các nhà 

tài trợ, mạnh thường quân thực hiện tốt Cuộc vận động. 

5. Hội Nông dân tỉnh: Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp phối hợp với Hội 

Chữ thập đỏ xét chọn hội viên khó khăn, hội viên nghèo; xây dựng kế hoạch trợ 

giúp để hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững bằng các hình thức trợ giúp như: 

xây nhà, cho vay vốn sản xuất không tính lãi, hỗ trợ cây con giống, dạy nghề. 

6. Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Chỉ đạo Hội cơ sở khảo sát trợ giúp hội viên 

nghèo, hội viên khó khăn như: xây nhà, trợ giúp thường xuyên, tặng sổ tiết 

kiệm,…giúp họ vươn lên trong cuộc sống hoà nhập cộng đồng.  

7. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tuyên truyền trong nhân dân, hội viên thực 

hiện tốt Cuộc vận động Nhân đạo. Chỉ đạo Hội cơ sở khảo sát trợ giúp hội viên 

nghèo, hội viên khó khăn bằng nhiều hình thức như xây nhà, trợ giúp thường 

xuyên, tặng sổ tiết kiệm. 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức các hình thức cổ động tuyên 

truyền trực quan; đưa nội dung Cuộc vận động Nhân đạo vào tiêu chí thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".  

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục chỉ đạo hệ thống ngành 

phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác khảo sát, lập danh sách địa 

chỉ nhân đạo, đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da 

cam, các đối tượng xã hội khác gặp khó khăn cần sự trợ giúp; kịp thời cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và có kế hoạch giúp đỡ họ vươn 

lên tự lập trong cuộc sống. 

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo hệ 

thống Hội Chữ thập đỏ khối trường học, cán bộ công nhân viên, giáo viên, học 

sinh, sinh viên trong toàn tỉnh hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động Nhân đạo với 

những hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện của mỗi trường.   

11. Sở Tài chính: Hằng năm, căn cứ vào khả năng thu ngân sách, tham mưu 

UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch. Thẩm định và quyết toán kinh phí 

đúng quy định.  

12. Sở Y tế: Phối hợp các ngành liên quan và chỉ đạo ngành dọc tuyên 

truyền, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, khám, chữa bệnh và tặng thẻ bảo 

hiểm y tế cho người nghèo. 

13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước: Thường xuyên 

tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trên báo, đài về Cuộc vận động Nhân 

đạo, về hệ thống nhân đạo điện tử (iNHANDAO). Kêu gọi các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh tham gia Cuộc vận động, kịp thời đưa tin các tập thể, cá nhân 

điển hình trong việc thực hiện Cuộc vận động.  

14. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch giao 

chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, thị trấn và trường học trực thuộc. Thực hiện 

khảo sát, lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp được tiến hành công khai, dân chủ, minh 

bạch với các tiêu chí rõ ràng. Trợ giúp thiết thực, cụ thể, hiệu quả và mang tính bền 

vững trên cơ sở nắm chắc tình hình đối tượng. Linh hoạt các hình thức vận động 

trợ giúp, bảo đảm các đối tượng được trợ giúp theo danh sách thứ tự ưu tiên. 
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Không tính trùng lặp các nguồn hỗ trợ (đã tính giá trị vào Cuộc vận động thì không 

cộng vào giá trị hỗ trợ của Chương trình khác).  

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Báo cáo hàng năm, số liệu được tính từ ngày 25 tháng 11 năm trước đến 

ngày 24 tháng 11 năm sau. 

1. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố - Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động và các trường trực thuộc 

 Báo cáo quý bằng bảng số liệu, danh sách đề xuất địa chỉ nhân đạo đã được 

cơ sở khảo sát, phê duyệt và đã cập nhật lên hệ thống nhân đạo điện tử (trước 

ngày 10 tháng cuối quý); báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 30/5) và báo cáo 

năm (trước ngày 30/11) văn bản kèm theo bảng số liệu kết quả thực hiện Cuộc 

vận động Nhân đạo gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh.  

2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và ban, sở, ngành, đoàn thể 
Báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 30/5) và báo cáo năm (trước ngày 

30/11) gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo qua email: 

bancongtacxahoi.ctdbp@gmail.com để tổng hợp kết quả tham mưu Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động Nhân đạo báo cáo Tỉnh ủy.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi 

cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Đề nghị Ban 

Chỉ đạo cuộc vận động các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh phối hợp triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                   

- TW Hội CTĐVN (b/c),          

- Tỉnh ủy - UBND tỉnh (b/c),                                        

- Đ/c Trưởng Ban Dân vận TU (c/đ), 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (th/h), 

- Thành viên BCĐ tỉnh (p/h th/h), 

- BCĐ huyện,thị,thành phố (th/h), 

- Hội CTĐ các huyện, thị, thành  

và các trường trực thuộc (th/h), 

- Lưu Văn thư  (BDV, HCTĐ).  

 

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY 

kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Xuân Trang 
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