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HƯỚNG DẪN
Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 về Quy định về
hoạt động chữ thập đỏ trong trường học;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 188-CTPH/HCTĐ-BGDĐT-TWĐTN
ngày 22 tháng 7 năm 2016 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 20162021;
Căn cứ Hướng dẫn số 258/HD-CTĐ ngày 24/8/2020 của Hội Chữ thập đỏ
tỉnh Gia Lai về hướng dẫn công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học
năm học 2020 - 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác thanh, thiếu niên Chữ
thập đỏ trong trường học năm học 2020 - 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo dục lòng nhân ái, truyền thống tương thân tương ái cho thanh niên,
thiếu niên thông qua các hoạt động nhân đạo; trang bị kiến thức, kỹ năng cần
thiết về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu; khuyến khích thanh niên, thiếu
niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nhân đạo, từ thiện, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục.
2. Hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ phải thiết thực, hiệu quả, không
tạo áp lực về tổ chức, quản lý, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn
luyện, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, thân thiện trong trường học.
II. NỘI DUNG
1. Phát triển lực lượng thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ
- Củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong việc chủ trì, phối
hợp tổ chức hoạt động thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ trong trường học.
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục thành lập các Đội thanh niên chữ thập
đỏ hoạt động theo từng lĩnh vực trong trường học: Công tác xã hội nhân đạo;
chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động
hiến máu; tuyên truyền các giá trị nhân đạo…
- Thực hiện công tác quản lý thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ theo Quy chế tổ
chức và hoạt động của thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái
- Tuyên truyền cho thanh niên, thiếu niên về các giá trị nhân đạo, phong
trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt
động chữ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giúp
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thay đổi nhận thức và hành vi, biết giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong xã hội
và có trách nhiệm với cộng đồng.
- Phát động thanh thiếu niên tham gia cuộc thi viết Tôi tình nguyện 2020,
2021 (theo công văn riêng).
- Tuyên truyền về truyền thống đạo đức nhân văn và các giá trị nhân đạo
của dân tộc Việt Nam.
- Tuyên truyền biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân thanh thiếu
niên Chữ thập đỏ có hành động, sáng kiến tốt trong hoạt động nhân đạo trong và
ngoài trường học.
- Tham gia tuyên truyền về đảo bảo an toàn giao thông đường bộ; phòng
chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid- 19 và bệnh Bạch hầu; phòng chống tai nạn
thương tích, bảo vệ môi trường; hiến máu nhân đạo (trong lực lượng giáo viên
và sinh viên) và tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai.
3. Tham gia chăm sóc sức khỏe học đường
- Tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thanh niên, thiếu niên
theo các quy định hiện hành về công tác y tế trường học. Củng cố và phát triển
các góc truyền thông chăm sóc sức khỏe, tủ thuốc y tế, đặc biệt phát triển vườn
cây thuốc nam trong các trường học (nếu có điều kiện).
- Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho đội
ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác chữ thập đỏ trường học hằng năm. Cán
bộ, giáo viên sau khi tập huấn cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách y tế
trường học, tổ chức Đoàn, Đội trong trường học hướng dẫn kiến thức, kỹ năng
sơ cứu, cấp cứu cho thanh niên, thiếu niên.
- Thành lập các đội sơ cứu, cấp cứu trong trường học; phòng, chống tai nạn
thương tích; phòng ngừa, ứng phó thảm họa; phòng, chống dịch bệnh; tuyên
truyền phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận
động hiến máu nhân đạo, kỹ năng sống trong tình huống khẩn cấp, kỹ năng làm
việc nhóm.
- Tổ chức định kỳ các hoạt động vệ sinh trong trường học và khu vực xung
quanh trường học; giám sát việc giữ gìn vệ sinh trong trường học. Tổ chức các
hoạt động diễn tập sơ cứu, cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó khi có thảm họa,
thiên tai xảy ra.
4. Tổ chức các hoạt động nhân đạo trong trường học
- Vận động thanh niên, thiếu niên tham gia các cuộc vận động, phong trào
tương thân, tương ái do ngành Giáo dục, các cấp Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh
niên phát động. Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân
gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phối hợp khảo sát, lập hồ sơ “Địa chỉ nhân đạo”
đối với các em học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh
niên, thiếu niên trong từng lớp và cán bộ, giáo viên đăng ký trợ giúp thường
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xuyên với hình thức thiết thực. Mỗi tập thể thanh niên, thiếu niên trợ giúp ít nhất
một “Địa chỉ nhân đạo” trong trường học hoặc ở cộng đồng dân cư.
- Phát triển các mô hình vận động ủng hộ, gây quỹ hoạt động Chữ thập đỏ
hoặc quỹ nhân đạo trong từng lớp học và trường học, như:“Nuôi heo đất”, đóng
góp xây dựng “Quỹ nhân đạo”, “Kế hoạch nhỏ”, ”Tặng bao lì xì nhân ái ” nhân
Tết cổ truyền Tân Sửu 2021; vận động tặng “Học bổng Chữ thập đỏ”... quyên
góp sách vở, quần áo tặng bạn, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ quyên góp quỹ
nhân đạo nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm của trường, của ngành.
III. KINH PHÍ
1. Nguồn kinh phí hoạt động công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong
trường học được trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của nhà trường;
2. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn
thu hợp pháp khác (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trực thuộc Sở
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ
trường học năm học 2020-2021 theo hướng dẫn này và Thông tư 07/2014/TTBGDĐT ngày 14/3/2014 về Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường
học.
- Phân công cán bộ, giáo viên, giảng viên phụ trách công tác Chữ thập đỏ
trong trường học (ưu tiên là cán bộ y tế trường học hoặc cán bộ phụ trách công
tác Đoàn, Hội, Đội), phối hợp với các tổ chức có liên quan trong và ngoài nhà
trường tổ chức các hoạt động thanh, thiếu niên chữ thập đỏ trong nhà trường
hiệu quả.
- Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích về hoạt
động chữ thập đỏ trong nhà trường.
2. Các phòng giáo dục và đào tạo
- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Chữ thập đỏ, tổ chức Đoàn cùng cấp và các
đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt
động chữ thập đỏ trong trường học trên địa bàn phụ trách.
- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà trường trên địa bàn
phụ trách thực hiện công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học theo
hướng dẫn này và Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 về Quy định về
hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các đơn vị báo cáo tổng kết công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường
học năm học 2020 – 2021 về Sở GDĐT chậm nhất vào ngày 15/4/2021 (qua
email phòng GDTrH: giaoductrunghocgialai@gmail.com).
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Căn cứ nội dung của hướng dẫn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, liên hệ về Sở
GDĐT (qua phòng GDTrH, số điện thoại: 02693.3821650) để được hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội CTĐ tỉnh;

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, Phòng GDTrH.
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