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V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết

luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022
của Ban Bí thư Trung ương Đảng

khóa XIII
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                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 130/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 30/01/2023 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 
số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, 
Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực 
hiện các nội dung, như sau:

- Tổ chức quán triệt đến đội ngũ CB-VC-NLĐ, học sinh, hội viên Chi hội 
Chữ Thập đỏ trong trường học về Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-
CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới (sau đây gọi tắt 
là Kết luận số 44-KL/TW); chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Luật 
Hoạt động chữ thập đỏ, Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ, 
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu 
quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, đặc biệt
là trên hệ thống website của đơn vị về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập
đỏ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ sở giáo dục.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi về
cơ chế, chính sách hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo trong trường học
theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GDĐT về công
tác Chữ Thập đỏ trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân
gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, 
“Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, phong trào hiến
máu tình nguyện và các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng tại địa
phương… góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo trên địa
bàn. Thực hiện việc vận động, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ
đảm bảo đúng mục đích và theo đúng quy định của pháp luật.
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- Củng cố, kiện toàn tổ chức Chi hội Chữ Thập đỏ trong trường học; tập
trung phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ trong
trường học. Phát huy vai trò các câu lạc bộ, tổ, đội xung kích, tình nguyện tham
gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động.

- Quan tâm tập huấn, trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ, thanh thiếu
niên Chữ Thập đỏ trong trường học. Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm
tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo
trong trường học.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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