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HỘI CTĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HỘI CTĐ HUYỆN TỦA CHÙA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 67 /KH-CTĐ          Tủa Chùa, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão-2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-CTĐĐB ngày 08 tháng 11 năm 2022, của Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Điện Biên về triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân 

Quý Mão-2023; để thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội 

đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-

2027. Hội Chữ thập đỏ huyện Tủa Chùa xây dựng Kế hoạch triển khai Phong 

trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão-2023 (sau đây viết tắt là Phong trào), như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng 

đồng để tổ chức các mô hình “Tặng quà - Vui Tết” nhằm trợ giúp về vật chất, tinh 

thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được 

vui xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc theo điều kiện 

của địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. 

2. Yêu cầu:  

- Các hoạt động của Phong trào “Tết nhân ái” được thiết kế đảm bảo các 

nguyên tắc: Tôn trọng quyền được sống có nhân phẩm, quyền tham gia, quyết 

định của người hưởng lợi; tôn trọng tập quán văn hóa và truyền thống của người 

dân địa phương; phát huy mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng để mọi người dân thể 

hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó 

khăn bằng cách tham gia tổ chức và đóng góp nguồn lực sẵn có. 

-  Sử dụng thống nhất bộ nhận diện Tết Nhân ái trong các chương trình/ hoạt 

động tết; đẩy mạnh truyền thông lan tỏa ý nghĩa nhân văn, cách làm sáng tạo, nâng 

cao tính chuyên nghiệp của tổ chức Hội. 

II. CHỈ TIÊU 

Toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 

từ 500 xuất quà trở lên cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ 

bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng giá trị hoạt động 

Phong trào đạt trên 150 triệu đồng (có bảng giao chỉ tiêu kèm theo). 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 16/01/2023 (tức 

từ ngày 10/12 đến ngày 25/12 âm lịch); trong đó cao điểm từ ngày 06/01/2023 đến 

ngày 15/01/2023 (tức từ ngày 15/12 đến ngày 24/12 âm lịch). 

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tượng hưởng lợi  
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- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm 

chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai trong năm 2022, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

và những nhóm dễ bị thương khác (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo 

đơn,...).  

- Người không có điều kiện vui xuân, đón tết cùng với gia đình (người già, 

trẻ mồ côi không nơi nương tựa sống tại các trung tâm nuôi dưỡng tập trung; 

người vô gia cư, xóm trọ lao động, xóm trọ bệnh nhân…);  

- Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn.  

2. Nội dung hoạt động 

2.1 Các cấp Hội dựa trên điều kiện thực tế, khả năng vận động nguồn lực để 

tổ chức các hoạt động “Tặng quà-Vui Tết” theo hình thức và quy mô phù hợp 

nhưng cần đảm bảo theo thiết kế thống nhất của Phong trào về nhận diện truyền 

thông và tuân thủ các yêu cầu về tổ chức Phong trào. Các hoạt động có thể bao gồm: 

a. Tặng quà và chúc Tết: Mời Lãnh đạo chính quyền địa phương dự và chúc 

Tết người dân địa phương, tặng quà người hưởng lợi. 

b. Tổ chức chuỗi “Chợ Tết Nhân ái” phục vụ người hưởng lợi sắm tết gồm 

các gian hàng Tết phục vụ nhóm đối tượng khác nhau: Gian hàng miễn phí dành 

cho người hưởng lợi; gian hàng trợ giá, giới thiệu và bán sản phẩm phục vụ người 

dân cộng đồng. Việc tổ chức Hội Chợ Tết Nhân ái thực hiện theo hướng dẫn mô 

hình “Chợ Nhân đạo” của Trung ương Hội, đảm bảo tính đa dạng của hàng hóa 

với các nhóm: i) thực phẩm; ii) đồ gia dụng; iii) đồ chơi trẻ con, iv) quần áo; vi) 

hoa, tranh ảnh, cây cảnh… 

c. Tổ chức các “Cửa hàng dịch vụ đón Tết” phục vụ miễn phí người hưởng 

lợi. Các dịch vụ có thể bao gồm: chụp ảnh Tết, cắt tóc, làm tóc, trang điểm, vẽ 

tranh Tết, thiệp Tết, viết chữ thư pháp…. 

d. Tổ chức “Cỗ Tết”: Hỗ trợ để người dân địa phương tự chuẩn bị và mời 

người hưởng lợi cùng ăn cỗ Tết truyền thống theo văn hóa bản địa. 

e. Tổ chức các hoạt động vui Tết lồng ghép trong các chương trình tặng quà 

người hưởng lợi gồm các trò chơi dân gian theo văn hóa bản địa, các cuộc thi/giao 

lưu gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ giữa các nhóm trong 

cộng đồng… (mời hoặc huy động các tổ, nhóm văn nghệ của khu dân cư tự thiết 

kế chương trình tham gia hoạt động). 

* Địa phương nào không tổ chức được Chương trình Tết Nhân ái gồm các 

chuỗi hoạt động thì có thể phối hợp tổ chức một hoặc một số hoạt động chăm lo 

tết cho người có hoàn cảnh khó khăn như: Thăm, tặng quà, hỗ trợ sơn sửa, dọn, 

trang hoàng nhà cửa…, góp phần hỗ trợ người khó khăn, yếu thế đón tết vui xuân 

trong sự chăm lo của cộng đồng với vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ. 

2.2. Công tác truyền thông 

- Xây dựng bộ nhận diện truyền thông của Phong trào. 

- Các cấp Hội đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông theo 03 giai đoạn:  
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+ Giai đoạn 1: Trước khi triển khai Phong trào (từ ngày 20/11/2022 đến ngày 

01/01/2023): tập trung giới thiệu mục tiêu, chỉ tiêu, truyền thông vận động nguồn 

lực cho Phong trào, vận động nhắn tin theo đầu số 1400.  

+ Giai đoạn 2: Trong quá trình triển khai Phong trào (từ ngày 01/01/2023 đến 

ngày 16/01/2023): tập trung truyền thông các hoạt động “Tết Nhân ái” và Chương 

trình “Tết Nhân ái”, giới thiệu những địa chỉ nhân đạo, các doanh nghiệp đồng hành 

và công tác chuẩn bị Tết Nhân ái ở các cấp Hội. 

+ Giai đoạn 3: Trong thời gian tổ chức chương trình Tết Nhân ái (tập trung cao 

điểm từ ngày 06/01/2023 đến ngày 15/01/2023: phản ánh về các hoạt động, Chương 

trình Tết Nhân ái ở các địa phương, hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết người dân. 

+ Giai đoạn 4: Sau khi kết thúc Phong trào tập trung truyền thông kết quả và 

câu chuyện thành công, tôn vinh, biểu dương các mô hình, điển hình thực hiện Phong 

trào Tết. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Phong trào tại địa phương; gửi Hội Chữ thập 

đỏ huyện trước ngày 25/11/2022 (kèm theo File điện tử gửi về địa chỉ gmail: 

hungthamtc@gmail.com) để tổng hợp báo cáo. 

- Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức Phong 

trào tại địa phương; Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn 

các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương 

trong thực hiện Phong trào, đảm bảo triển khai đồng bộ, tránh trùng lặp trong vận 

động nguồn lực và xác định đối tượng hưởng lợi. 

- Triển khai đợt cao điểm vận động nguồn lực cho Phong trào. Đa dạng hóa 

các nguồn lực; chú trọng nhóm doanh nghiệp tại cộng đồng; phát huy nội lực sẵn 

có của cộng đồng địa phương; hỗ trợ thiết lập các mạng lưới hỗ trợ, các nhóm tự 

lực và xây dựng các sáng kiến tự lực ở cộng đồng; kết nối với các tổ, nhóm, đội 

thiện nguyện, từ thiện cùng chung mục tiêu; đa dạng nguồn lực vận động (nhân 

lực, vật lực, hiện vật, năng lực, kinh nghiệm, dịch vụ, kinh phí…). 

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương lập danh sách đối 

tượng hưởng lợi tham gia Chương trình (tránh trùng lặp các đối tượng được 

hưởng lợi từ các chương trình, các tổ chức khác).  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tuyên truyền 

sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Phong trào; Phản ánh kịp thời kết quả của 

Phong trào, biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

thực hiện Phong trào tại địa phương. 

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội phối hợp với 

các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong 

các hoạt động của Phong trào, đảm bảo an toàn, đúng quy định của chính quyền địa 

phương. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào tại địa phương. 

- Báo cáo nhanh lần 1 vào ngày 20/01/2023. 

mailto:hungthamtc@gmail.com
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- Báo cáo tổng kết Phong trào về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 

10/02/2023. 

2. Các chi Hội trực thuộc huyện Hội 

- Tham mưu Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức Phong trào tại cơ 

quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các 

nhà hảo tâm trong thực hiện Phong trào, đảm bảo triển khai đồng bộ, tránh trùng 

lặp trong vận động nguồn lực và xác định đối tượng hưởng lợi. 

- Triển khai đợt cao điểm vận động nguồn lực cho Phong trào, đa dạng hóa 

các nguồn lực; phát huy nội lực sẵn có của cơ quan, đơn vị; hỗ trợ thiết lập các 

mạng lưới hỗ trợ, các nhóm tự lực và xây dựng các sáng kiến tự lực ở cộng đồng; 

kết nối với các tổ, nhóm, đội thiện nguyện, từ thiện cùng chung mục tiêu; đa dạng 

nguồn lực vận động (nhân lực, vật lực, hiện vật, năng lực, kinh nghiệm, dịch vụ, 

kinh phí…). 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị lập danh 

sách đối tượng hưởng lợi tham gia Chương trình (tránh trùng lặp các đối tượng 

được hưởng lợi từ các chương trình, các tổ chức khác).  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về mục 

đích, ý nghĩa của Phong trào; Phản ánh kịp thời kết quả của Phong trào, biểu 

dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong 

trào tại cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, các chi Hội trực thuộc 

phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trong các hoạt động của Phong trào, đảm bảo an toàn, đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào tại cơ quan, đơn vị. 

- Báo cáo nhanh lần 1 vào ngày 20/01/2023. 

- Báo cáo tổng kết Phong trào về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 

10/02/2023. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch trên, đề nghị Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn; các 

chi Hội trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận:                                                                                             
- Hội CTĐ tỉnh Điện Biên (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- UBMTTQ Việt Nam huyện (để p/h); 

- Lãnh đạo huyện Hội; 

- Các UVBCH huyện Hội; 

- UBND các xã, thị trấn (C/đ); 

- Hội CTĐ các xã, thị trấn (T/h); 

- Các chi Hội trực thuộc huyện Hội (T/h); 

- Lưu VTCTĐ. 

TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Hùng 
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BẢNG GIAO CHỈ TIÊU QUÀ TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023 

(kèm theo Kế hoạch số 67 /KH-CTĐ, ngày 21/11/2022 

của Hội Chữ thập đỏ huyện Tủa Chùa) 
 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

ĐỐI 

TƯỢNG 

(đvt/hộ) 

Ghi chú 

1 Hội Chữ thập đỏ thị trấn 25  

2 Hội Chữ thập đỏ xã Mường Báng 25  

3 Hội Chữ thập đỏ xã Mường Đun  20  

4 Hội Chữ thập đỏ xã Xá Nhè 30  

5 Hội Chữ thập đỏ xã Tủa Thàng 25  

6 Hội Chữ thập đỏ xã Huổi Só 20  

7 Hội Chữ thập đỏ xã Trung Thu 20  

8 Hội Chữ thập đỏ xã Tả Sìn Thàng 25  

9 Hội Chữ thập đỏ xã Sín Chải  30  

10 Hội Chữ thập đỏ xã Lao Xả Phình 20 
 

 

11 Hội Chữ thập xã Tả Phìn  30  

12 Hội Chữ thập đỏ xã Sính Phình 30  

13 Các chi Hội CTĐ trực thuộc huyện Hội  
Mỗi Chi hội 05 

đối tượng 

14 Hội Chữ thập đỏ huyện 200  
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