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 ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 132 - CV/Th.U 

V/v chỉ đạo và tổ chức Đại hội  

Hội Chữ thập đỏ các cấp 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

   TP. Hà Tĩnh,  ngày  14  tháng 12 năm  2020 

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Tĩnh; 

       - Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã. 

                        

    Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 03/11/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công văn số 

20-CV/BDVTU, ngày 26/11/2020 của Ban Dân vận tỉnh ủy Hà Tĩnh về chỉ đạo và 

tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp. Ban Thường vụ thành uỷ yêu cầu Ban 

Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các 

phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

    1. Lãnh đạo, chỉ đạo Hội chữ thập đỏ thành phố, cơ sở chuẩn bị tốt nội dung, 

chương trình và các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội theo đúng quy định. Đại hội 

cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Chữ 

thập đỏ cùng cấp để đánh giá đúng thực trạng công tác Hội và phong trào Chữ thập 

đỏ nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 

tới sát thực tiễn, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển; tích cực tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

    2. Chú trọng kiện toàn tổ chức Hội bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy 

định của Đảng, Nhà nước. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc xây dựng 

phương án nhân sự lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới, đúng nguyên tắc, quy trình, quy 

định của Đảng và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; có chất lượng và số lượng, cơ 

cấu hợp lý; lựa chọn giới thiệu những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh 

nghiệm, sức khoẻ, tâm huyết tham gia Ban chấp hành Hội và đảm nhiệm các chức 

danh lãnh đạo chủ chốt của Hội.  

3. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng kế hoạch cấp mình 

để triển khai thực hiện kế hoạch về tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cơ sở, tiến tới 

Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng 

Điều lệ Hội, đảm bảo yêu cầu của Ban Thường vụ thành ủy và Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh. Việc tổ chức Đại hội phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô 

trương, hình thức. Đối với các phường, xã đã sáp nhập Hội Chữ thập đỏ theo tinh 

thần Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị,Thông báo 135-

TB/TU ngày 08/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy và Thông báo 677-TB/TU ngày 
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20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt 

động chữ thập đỏ và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

Thời gian Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý IV năm 2021; Đại hội đại 

biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố vào quý I năm 2022. 

4. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội và các tổ chức liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để 

Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức thành công Đại hội. 

5. Ban Tuyên giáo thành uỷ chỉ đạo Bản tin thành phố, Đài Truyền thanh-

Truyền hình, Trang Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan liên quan kịp thời 

theo dõi, phản ánh việc tổ chức thực hiện và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành 

phố tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ 

VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

    6. Ban Dân vận thành uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, 

chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung Công văn; định kỳ báo cáo Thường trực 

Thành ủy biết để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BDV Tỉnh ủy(b/c); 

- Hội CTĐ tỉnh(b/c); 

- TT thành ủy; TT HĐND, UBND thành phố; 

- Các Ban đảng, UBKT, VP Thành ủy; 

- MTTQ, các đoàn thể CT-XH TP; 

- Lưu (BDV và VP). 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

(đã ký) 
 

 

 

Lương Quốc Tuấn 
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