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HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ THẢM HỌA 

CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC 

VỚI CÁC TỔ CHỨC CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Trình bày: TS. Trần Quốc Hùng

Trưởng Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Thông1. tin chung về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Các2. hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa
của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Cơ hội hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc3.
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Phần 1. THÔNG TIN CHUNG 
VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM  
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THÔNG TIN CHUNG VỀ 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 
(Hội là ai; Tổ chức, lực lượng của Hội thể nào?)

Hội thành lập ngày  23/11/1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh  là người sáng lập và làm Chủ 
tịch danh dự đầu tiên của Hội trong suốt 23 năm

Hội là thành viên của  MTTQ Việt Nam, thành viên 
Phong trào CTĐ- TLLĐ quốc tế (190 thành viên)

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức theo  4 cấp từ 
Trung ương đến xã, phường 

Với  gần 16 ngàn tổ chức Hội cơ sở

100 % tỉnh, thành, quận, huyện, 98% xã, phường

Toàn Hội hiện có  gần 16 ngàn cán bộ, 376 ngàn 
TNV và vài triệu hội viên, TTN chữ thập đỏ
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THÔNG TIN CHUNG VỀ 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 
(Nhiệm vụ của Hội ra sao?)

Hội hoạt động với 7 lĩnh vực trọng tâm được xác 
định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, gồm: 

1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

2. Chăm sóc sức khoẻ

3. Sơ cấp cứu ban đầu

HMNĐ4. , hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác

5. Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, 
thiên tai, thảm hoạ

6. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo

7. Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa
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Phần 2. CÁC HOẠT ĐỘNG 
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ THẢM HỌA 
CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PNUPTH TIÊU BIỂU

Triển khai các hoạt động CBDRM tại 585 xã, phường thuộc
142 huyện, quận của 36 tỉnh, thành, trong đó:

 Đánh giá VCA cho trên 300 xã, phường

745  giảng viên, tập huấn viên, hướng dẫn viên

Kết nối Đội ứng phó thảm họa TW, 33 đội cấp tỉnh, trên 200 
đội cấp xã tại hầu hết các tỉnh trọng điểm thiên tai

24.000 ha rừng ngập mặn và rừng đầu nguồn, tại 11 tỉnh; xây
dựng trên 27.500 nhà chữ thập đỏ (1/5 là nhà an toàn PCTT)

 Tổ chức các kho hàng cứu trợ khu vực miền Bắc, Trung, Nam

20 -30 dự án quốc tế hàng năm, trong 10 năm (2005-2015) 
cứu trợ khẩn cấp đạt trên 4.500 tỷ đồng (khoảng 225 triệu
USD), trợ giúp 22,2 triệu lượt người
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Chương trình cứu trợ tiền mặt



9Cung cấp thùng hàng gia đình



Cung cấp lương thực và hàng cứu trợ khác10



Cung cấp nước sạch, vệ sinh
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Chăm sóc sức khỏe và SCC



13

Thực hành sơ cấp cứu và cứu nạn



14Nhà nổi (Minh Hóa, Quảng Bình) 

Làng CTĐ Hố Gùi, Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau 
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Nhà chống bão, lũ
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Công tác phối hợp với Bộ NN&PTNT 
và BCĐTW về PCTT

 Bản ghi nhớ 2017 với Bộ trưởng-Trưởng Ban

 Trong hoạt động phòng chống thiên tai 

 Trong quản lý và phát triển rừng phòng hộ

 Trong xây dựng NTM và hỗ trợ ngư dân nghèo

 Chương trình phối hợp 2016 với Thứ trưởng-Phó 
trưởng Ban thường trực BCĐ TW về PCTT

 Bản ghi nhớ 2016 với Tổng cục Lâm nghiệp
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Các hoạt động phối hợp với BCDTW về PCTT
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CTN, CT danh dự của Hội

cứu trợ Quảng Ninh, 8/2015
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Phần 3. CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI 
CÁC TỔ CHỨC CỦA LIÊN HỢP QUỐC
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Kết quả phối hợp năm 2016

 3 dự án cứu trợ và phát triển do USAID tài trợ: 
1,050 triệu USD

 2 dự án cứu trợ và phát triển của UNDP: 500 
ngàn USD

 1 dự án (150 ngàn USD) và 1 khung thỏa 
thuận hợp tác dài hạn với UNICEF



Ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chương trình (PCA) giữa Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam và UNICEF sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản

(08.11.2016)
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Khó khăn, thách thức

Nguồn lực suy giảm

Chất lượng cán bộ hạn chế

Tiến trình điều chỉnh cơ chế quản lý
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Cơ hội/đề nghị hợp tác tiếp theo

 Hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật để duy trì hệ thống 
(các đội) ứng phó thảm họa 

 Hỗ trợ chuyển giao các cộng đồng an toàn cho 
chính phủ và phát triển mô hình THAT

 Tăng cường phối hợp giữa các đối tác trong 
phong trào CTĐ-TLLĐ quốc tế với các tổ chức 
của Liên hợp quốc và chính phủ



Thông tin thêm, liên hệ:

TS. Trần Quốc Hùng, Trưởng Ban 

Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

tranquochung187@gmail.com

0989 082 911
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