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        HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN HÙNG VƢƠNG                       Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc 

          -------------                          BV Hùng Vương, ngày      tháng 03 năm 2007 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 

 

Căn cứ điều lệ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, căn cứ các quy định của Thành Hội và 

tình hình thực tế, nay BCH lâm thời Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện xây dựng kế hoạch 

hoạt động năm 2007 như sau: 

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1.Tổ chức bộ máy 

 Tổ chức Đại hội lâm thời để bầu Ban Chấp hành lâm thời và phân công nhiệm 

vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Uỷ viên Ban Chấp hành lâm thời.  

 Đề nghị Thành Hội ra quyết định công nhận Ban Chấp hành lâm thời. 

 Thành lập các chi Hội khối và tổ Hội khoa hoặc liên khoa phòng 

 Quyết định phân công nhiệm vụ Kế toán Hội và Thủ quỹ Hội 

 Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội. 

 Thực hiện cấp Thẻ Hội viên 

 Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I vào quý 4 năm 2007 

2. Phát triển hội viên 

 Vận động cán bộ nhân viên tham gia làm hội viên, phấn đấu phát triển và duy 

trì được số lượng hội viên bằng 50% tổng số cán bộ nhân viên. 

 Phát triển hội viên ở 100% khoa phòng 

II.CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ 

1. Huấn luyện sơ cấp cứu 

 Tổ chức 1 lớp huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu cho hội viên 

 Tập trung huấn luyện các kỹ thuật cơ bản về: Cấp cứu ngưng tim ngưng thở, 

Điện giật, Bỏng, Băng bó vết thương, Cầm máu. 

2. Gây Quỹ Từ thiện Nhân đạo 

 Là công tác rất quan trọng để đảm bảo cho việc thực hiện được các hoạt động 

từ thiện xã hội. Bao gồm: 

 Tiền mặt 

 Thuốc và vật tư y tế 

 Hàng hoá các loại 

 Tổ chức Thùng Quỹ từ thiện và Sổ Vàng gây Quỹ Từ thiện tại bệnh viện. 

 Phấn đấu vận động được tổng giá trị nhập Quỹ là 50 triệu đồng. 

3. Hiến máu nhân đạo 

 Là 1 trong các công tác chủ yếu, phấn đấu vận động được 120 lượt hội viên 

tham gia các đợt Hiến máu Nhân đạo tại bệnh viện  

 Vận động các cán bộ nhân viên chưa phải là hội viên Chữ Thập đỏ, các đối 

tượng không phải là cán bộ nhân viên của bệnh viện cùng tham gia 
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4. Trợ giúp bệnh nhân nghèo 

Phấn đấu dùng nguồn Quỹ Từ thiện Nhân đạo vận động được để trợ giúp 10 lượt 

bệnh nhân nghèo với tổng giá trị là 5 triệu đồng. 

5. Khám bệnh từ thiện 

Phối hợp cùng các đoàn thể để tổ chức khám bệnh từ thiện cho đồng bào nghèo 

vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị miễn giảm và hỗ trợ đạt 30 triệu đồng. 

6. Tƣơng trợ khó khăn 

Thực hiện tương trợ khó khăn cho hội viên và gia đình hội viên về hiện vật, đồ 

dùng sinh hoạt,… với tổng giá trị đạt 5 triệu đồng. 

7. Ủng hộ đồng bào nghèo 

Vận động hội viên và các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo, 

đồng bào bị thiên tai,… với tổng giá trị đạt 10 triệu đồng. 

8. Công tác kiểm tra 

 Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra thu chi Quỹ Từ 

thiện Nhân đạo đảm bảo công khai, đúng đối tượng. 

 Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội trong hội viên. 

9. Thi đua khen thƣởng 

Làm tốt công tác Thi đua Khen thưởng theo đúng quy định 

10. Thống kê báo cáo 

Đảm bảo thống kê cập nhật và báo cáo thường xuyyên, đúng quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Thành Hội báo cáo 

- Đảng uỷ BV báo cáo 

- Các khoa phòng để biết 

- Lưu 

TM.BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI 

 

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng 

 


