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Kính thƣa đại diện ban lãnh đạo bệnh viện, các vị đại biểu và anh chị em hội viên! 

Dân tộc Việt Nam, con ngƣời Việt Nam ta, từ bao đời nay đã truyền giữ một nếp cƣ xử văn hoá 

nhƣ một truyền thống dân tộc, đó là truyền thống “tƣơng thân tƣơng ái”, “lá lành đùm lá rách”, 

“chia ngọt, sẻ bùi”, “đồng cam, cộng khổ”, “tối lửa tắt đèn có nhau”, kho tàng văn học Việt Nam 

cũng lƣu giữ rất nhiều những câu chuyện, lời dạy thấm đậm tình ngƣời, tình nhân ái,… Nhƣng 

không chỉ trong truyền thống, trong văn học mà ngay trong thực tế đời thƣờng hiện nay, những 

tấm lòng nhân ái nhƣ vậy vẫn luôn trải ra với đồng bào, đồng loại, từ những chia sẻ vật chất nhƣ 

gói mì, cân gạo, mảnh áo, tấm chăn gửi đến đồng bào vùng thiên tai, đến những chia sẻ tinh thần 

bằng công sức, mồ hôi của những con ngƣời thiện nguyện giúp đỡ những ai khó khăn, cơ nhỡ, 

ngay cả giọt máu của bản thân mình, rất nhiều ngƣời cũng đã sẵn sàng chia sẻ để cứu giúp những 

tính mạng trong cơn nguy cấp,… rất nhiều những minh chứng nhƣ vậy trong cuộc sống để cho bất 

cứ ai trong chúng ta cũng đều thấy rằng cuộc sống và xã hội luôn có rất nhiều điều tƣơi đẹp, nhiều 

niềm tin và luôn có rất nhiều những tấm lòng cao cả.  

Kính thƣa đại diện ban lãnh đạo bệnh viện, các vị đại biểu và anh chị em hội viên! 

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, một trong số các tổ chức xã hội thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam là một tổ chức quy tụ những con ngƣời, những tấm lòng nhƣ vậy. Với những nguyên tắc cơ 

bản nhất là TỰ NGUYỆN và KHÔNG VỤ LỢI, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam với hệ thống tổ chức 

rộng khắp trong nƣớc và với những mối quan hệ quốc tế đã đang và sẽ tiếp tục sứ mạng mang 

những tấm lòng Nhân ái đến với những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn, bất hạnh để giúp họ 

vƣợt qua, đứng lên giúp họ có đƣợc Niềm tin, Niềm vui và Hạnh phúc.  

Thƣa anh chị em. Chúng ta, những nhân viên của bệnh viện Hùng Vƣơng, công việc của chúng ta 

là phụng sự cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong công việc thƣờng ngày và 

trong cuộc sống, rất rất nhiều anh chị em đã từng mang nhiệt huyết và tấm lòng mình chia sẻ với 

những ngƣời, những hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không đòi hỏi, yêu cầu điều gì giống nhƣ 

những nguyên tắc của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam mà những hội viên Chữ Thập đỏ đang thực 

hiện. Và rất nhiều ngƣời trong số chúng ta đang có mặt tại đây cũng tin tƣởng rằng, nếu gia nhập 

Hội chúng ta sẽ có thêm nhiều điều kiện, nhiều sức mạnh hơn để làm tốt hơn nữa những công việc 

mà chúng ta đã thực hiện vì đồng bào mình nhƣ trên. Chính vì vậy, đƣợc sự đồng thuận của ban 

lãnh đạo bệnh viện, hôm nay, chúng tôi mời ông Trần Văn Tuấn - trƣởng ban Tổ chức Tuyên huấn 

của thành Hội Chữ Thập đỏ thành phố đến để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những nguyên tắc, tôn 

chỉ hoạt động của Hội và Điều lệ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, chúng tôi cũng tin tƣởng rằng sau 

bài nói chuyện này, chúng ta sẽ có những hiểu biết đầy đủ hơn và có động cơ rõ nét hơn để sẵn 

sàng tham gia và trở thành hội viên Hội Chữ Thập đỏ. 

Chúng tôi xin kính mời ông Trần Văn Tuấn. 
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Kính thƣa Hội nghị! 

Sau thời gian tìm hiểu về hoạt động của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, chấp thuận những nguyên tắc 

và quy định của Điều lệ Hội, sau khi đƣợc sự thống nhất của Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện, 

hôm nay bệnh viện Hùng Vƣơng chính thức tổ chức lễ RA MẮT HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH 

VIỆN HÙNG VƢƠNG, đó chính là lý do tổ chức Hội nghị này. 

Thay mặt ban tổ chức và ban vận động thành lập Hội, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của 

các vị đại biểu đã đến tham dự Hội nghị nhƣ sau: 

Về phía đại biểu thành phố có: 

 BS Lê Quang Ninh – Phó Chủ tịch thƣờng trực HộI Chữ Thập đỏ thành phố 

 Ông Nguyễn Bình Trứ - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố 

 Ông Trần Văn Tuấn - Trƣởng ban Tổ chức Tuyên huấn thành Hội 

Về phía bệnh viện có: 

 BS Phạm Thị Dung – Bí thƣ Đảng uỷ bệnh viện 

 TS.BS Vũ Thị Nhung – Giám đốc bệnh viện 

 BS Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh bệnh viện 

 BS Huỳnh Kim Khoe – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện 

 BS Huỳnh Xuân Nghiêm – Bí thƣ Đoàn Thanh niên bệnh viện 

Cùng các thành viên Ban giám đốc, thành viên ban lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội của bệnh 

viện, đại diện các khoa, phòng, ban và đại biểu đại diện cho gần 500 cán bộ nhân viên đã tình 

nguyện gia nhập làm hội viên Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện. 

Thay mặt ban tổ chức, tôi xin báo cáo chƣơng trình Hội nghị ra mắt nhƣ sau: 

1. BTC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

2. Đại diện BCH thành Hội Chữ Thập đỏ thành phố đọc quyết định công nhận tƣ cách hội viên 

Hội Chữ Thập đỏ và quyết định công nhận việc thành lập Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng 

Vƣơng cùng quyết định công nhận Ban Chấp hành lâm thời Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng 

Vƣơng 

3. Ban Chấp hành lâm thời ra mắt 

4. Đại diện BCH thành Hội Chữ Thập đỏ thành phố trao Thẻ hội viên và Huy hiệu Hội Chữ Thập 

đỏ cho các Uỷ viên Ban Chấp hành 

5. Ban Chấp hành lâm thời báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động 

trong nhiệm kỳ lâm thờI 

6. Ban Chấp hành lâm thời trao Thẻ Hội viên cho đại diện Hội viên 

7. Phát biểu của đại diện thành Hội và đại diện ban lãnh đạo bệnh viện 

8. Bế mạc Hội nghị 

 

 

 

 

 
 


