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Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2021
MỖI TỔ CHỨC, MỖI CÁ NHÂN
GẮN VỚI MỘT ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO
*
Số 05 -KL/BCĐ

KẾT LUẬN
của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh
tổng kết công tác năm 2020
----Chiều ngày 28/12/2020, đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một
địa chỉ nhân đạo” tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì họp đánh
giá kết quả thực hiện công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm
2021 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các
thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan Thường
trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và
kiến nghị, đề xuất, cùng ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:
Năm 2020, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia
tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong tỉnh,
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã
đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo cũng
như thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Thường trực
Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác phối hợp của các thành
viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Cuộc vận
động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm qua. Để
phát huy những kết quả đạt được, đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các thành viên
Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của Cuộc
vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” nhằm kêu
gọi ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm; vận động cán bộ, hội
viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng
ứng, đăng ký trợ giúp địa chỉ nhân đạo và ủng hộ Quỹ Trợ giúp nhân đạo của
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tỉnh. Qua đó, tạo sự lan tỏa rộng trong toàn xã hội, kết nối tạo nguồn lực vững
mạnh để triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả, thiết thực.
2. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với
một địa chỉ nhân đạo” gắn với phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân
chất độc da cam” Xuân Tân Sửu - năm 2021 theo Công văn số 120-CV/TU
ngày 23/12/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Trong đó chú trọng khâu khảo sát,
lập hồ sơ các “địa chỉ nhân đạo” đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng đối tượng,
tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng
quà (cần tập trung ưu tiên hỗ trợ các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh).
3. Khẩn trương triển khai hoàn thành việc hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo theo
Kế hoạch số 230-KH/BCĐ, ngày 16/3/2020. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vận động các
tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ
chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và đăng ký hỗ trợ các địa chỉ
nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ giới thiệu (mỗi tổ chức cơ sở đảng phấn đấu hỗ
trợ ít nhất 01 địa chỉ nhân đạo/năm).
4. Khẩn trương làm việc với Sở Nội vụ đẩy nhanh tiến độ kiện toàn Hội
đồng quản lý Quỹ trợ giúp nhân đạo tỉnh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ theo
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức,
hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng
thời, rà soát, cân nhắc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn...); phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng thành viên nhằm phát huy hiệu quả vận động hỗ trợ trong lĩnh
vực phụ trách, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời
gian tới.
5. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức vận động tài trợ một cách
hiệu quả, thiết thực, không chỉ là hỗ trợ xây nhà, tặng quà, mà cần hướng vào
việc tạo sinh kế lâu dài, giúp người nghèo có việc làm ổn định, từng bước vươn
lên thoát nghèo bền vững. Mặt khác, chủ động phối hợp với các đơn vị tài trợ
để kịp thời triển khai các thủ tục, quy trình tiếp nhận nguồn hỗ trợ, đảm bảo
thông suốt, đúng quy định của pháp luật.
6. Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo kịp thời có hình thức khen
thưởng các đơn vị, cá nhân có đóng góp nổi bật trong triển khai thực hiện Cuộc
vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, cũng như
công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lưu ý đối với các hoạt
động khởi công, khánh thành, bàn giao công trình nhân đạo cần gắn biển tên
đơn vị, cá nhân đã tài trợ nhằm ghi nhận, biểu dương, tri ân nghĩa cử cao đẹp
trong hoạt động nhân đạo.
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7. Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí tiếp nhận xe ô tô do Trung ương Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam điều chuyển: Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh lập dự trù
kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định.
Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết
luận này và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các thành viên BCĐ Cuộc vận động,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh,
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh,
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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