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HƢỚNG DẪN 

Hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2014 - 2015 

thực hiện Thông tƣ số 07, ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trƣờng học  

 

  

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2014; Kế 

hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 

2012 - 2015 và Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học (sau đây gọi tắt là Thông 

tư 07), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn hoạt động thanh, thiếu niên 

Chữ thập đỏ trong trường học, năm học 2014 - 2015 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong 

trường học theo đúng tinh thần Thông tư 07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Củng cố và phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ có hiệu quả và tổ 

chức Hội Chữ thập đỏ trong trường học; quản lý tốt thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ theo 

quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam.  

3. Hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ phải thiết thực, phù hợp với thanh, 

thiếu niên và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền   

- Phối hợp với Ngành Giáo dục tại địa phương phổ biến nội dung Thông tư 07 

tới đội ngũ giáo viên phụ trách công tác Chữ thập đỏ trong trường học. 

- Tiếp tục tuyên truyền trong thanh, thiếu niên trường học về Luật hoạt động 

Chữ thập đỏ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

* Chú ý: Các hoạt động tuyên truyền nên lồng ghép trong chương trình chào cờ 

sáng thứ 2 hàng tuần; phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội tổ chức toạ đàm, trao đổi nhân 

dịp kỷ niệm Phong trào, ngày thành lập Hội, thành lập Đoàn, Đội...1 

 

                                                
1 Khai thác nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: www.redcross.org.vn. 

http://www.redcross.org.vn/
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2. Tham gia chăm sóc sức khỏe học đƣờng  

- Tuyên truyền và cung cấp các kiến thức vệ sinh sức khỏe học đường, kỹ năng 

sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa, dịch bệnh. 

- Tham gia tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, về phòng chống dịch 

bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo (đối với 

thanh niên)... 

- Xây dựng, củng cố, phát triển ”Góc sức khoẻ Chữ thập đỏ” hoặc ”Tủ thuốc 

Chữ thập đỏ” ở mỗi lớp học, trường học. 

3. Thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ 

nhân đạo” trong và ngoài trƣờng học 

- Tổ chức khảo sát, thống kê các em học sinh và thày, cô giáo có hoàn cảnh khó 

khăn, trên cơ sở đó vận động các thày, cô giáo, các em học sinh ủng hộ/trợ giúp thường 

xuyên với tình thức thích hợp. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức hoạt động trợ giúp ”địa chỉ 

nhân đạo” trên địa bàn dân cư theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân 

gắn với một địa chỉ nhân đạo”.  

- Phát triển các mô hình vận động ủng hộ, gây quỹ Hội trong từng lớp học và 

trường học, như: nuôi lợn đất, quyên góp sách vở, áo trắng tặng bạn, đặt hòm quỹ tại 

các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga... 

4. Phát triển kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ 

- Tập trung phổ biến kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, tuyên truyền, làm việc 

nhóm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ... 

- Huấn luyện các đội trưởng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ về kỹ năng tổ chức và 

quản lý các hoạt động thanh thiếu niên; xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý và kỹ 

năng hoạt động, sổ tay công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. 

- Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trong các trường học để tổ chức chương trình 

tập huấn đầu năm học về các kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ cho thanh thiếu niên và 

các đội trưởng thanh niên Chữ thập đỏ2. 

5. Đổi mới phƣơng thức hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và phát 

triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong trƣờng học  

- Đánh giá thực trạng lực lượng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ về số lượng, chất 

lượng, nội dung, hình thức hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; xác định vấn đề 

bức xúc đặt ra trong công tác quản lý thanh thiếu niên Chữ thập đỏ để tìm giải pháp 

khắc phục (theo kế hoạch tổng rà soát lực lượng của toàn Hội).  

                                                
2 Liên hệ với các ban chuyên môn của Trung ương Hội để cập nhật tài liệu tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc 

sức khoẻ, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa... 
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- Củng cố và phát triển các Đội Thanh niên Chữ thập đỏ về số lượng và chất lượng 

hoạt động gắn với các hoạt động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ, sơ cấp cứu, văn hoá, thể thao, 

gây quỹ Chữ thập đỏ. 

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý thanh thiếu niên Chữ thập đỏ theo Quy chế 

tổ chức và hoạt động của thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam; sổ quản lý công tác 

Hội; triển khai nghi thức thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam (theo Hướng dẫn số 

252/HD-TƯHCTĐ ngày 30/12/2011 của Trung ương Hội). Thành lập các chi hội/Hội 

cơ sở trong các trường học phổ thông chưa có tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt 

động và tổ chức các chi Hội/Hội cơ sở đã được thành lập.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Trung ƣơng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

- Chỉ đạo đánh giá việc thực hiện kết luận số 593/TB-TƯHCTĐ ngày 14/7/2008 

của Ban Thường vụ Trung ương Hội về một số giải pháp thúc đẩy công tác thanh thiếu 

niên Chữ thập đỏ.  

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

chỉ đạo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 3 bên về công tác thanh, thiếu 

niên Chữ thập đỏ (theo kế hoạch riêng). 

- Ban hành kế hoạch, biểu mẫu khảo sát về tổ chức và hoạt động, mẫu sổ quản 

lý, sổ tay công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. 

- Tiến hành khảo sát, kiểm tra điểm công tác quản lý và tổ chức hoạt động thanh 

thiếu niên Chữ thập đỏ tại một số tỉnh, thành phố.  

- Hướng dẫn các tỉnh, thành Hội lựa chọn đại biểu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 

xuất sắc tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ IV Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong năm 2015. 

2. Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố  

- Đánh giá việc thực hiện kết luận số 593/TB-TƯHCTĐ ngày 14/7/2008 của 

Ban Thường vụ Trung ương Hội về một số giải pháp thúc đẩy công tác thanh thiếu 

niên Chữ thập đỏ, tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, công tác phát triển lực 

lượng thanh, thiếu niên, các mô hình hoạt động hiệu quả của thanh, thiếu niên, nội 

dung và phương thức hoạt động của thanh, thiếu niên, công tác phối hợp liên ngành. 

- Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc 

điểm của địa phương để các cấp Hội triển khai thực hiện.  

- Phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá 

kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch 3 bên, chú trọng đánh giá công tác tuyên truyền 

giáo dục lòng nhân ái, chăm sóc sức khỏe học đường, giáo dục kỹ năng hoạt động 
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thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, tổ chức các hoạt động nhân đạo trong và ngoài trường 

học, hình thức và hiệu quả công tác phối hợp giữa ba bên tại địa phương. 

- Hướng dẫn sử dụng Biểu trưng Chữ thập đỏ trong hoạt động Chữ thập đỏ tại 

trường học theo đúng quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội. 

- Tổ chức tổng kết hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học vào 

cuối năm học 2014-2015, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tại địa phương 

có thành tích xuất sắc. 

Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị các tỉnh, thành Hội nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Báo cáo tổng kết công tác thanh, thiếu niên năm học được thể hiện trong báo 

cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của các tỉnh, thành Hội và danh sách đề nghị khen 

thưởng gửi về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Ban Tổ chức), địa chỉ: số 82 

Nguyễn Du, Hà Nội, trước ngày 15 tháng 6 năm 2015. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các tỉnh, thành Hội (để t/h); 
- Các ban, đơn vị TW Hội (để t/h); 

- Các đ/c TTTW Hội (để c/đ); 

- Bộ GD&ĐT (để p/h c/đ); 

- Trung ương Đoàn TNCS HCM (để p/h c/đ); 
- Các tỉnh, thành Đoàn (để p/h); 

- Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố (để p/h); 

- Lưu VT, TC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƢ KÝ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Văn Thái 

 

 

 
 


