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HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam

63 Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương

689 

Hội Chữ thập đỏ  

huyện/quận và 

tương đương

11.000 

Hội Chữ thập đỏ 

xã/phường 

và tương đương

15.069 Cán bộ chuyên trách

4.330.730 Hội viên

423.000 Tình nguyện viên

3.500.000 Thanh, thiếu niên 

thập đỏ

HOẠT ĐỘNG TẠI:

16.231 TỔ CHỨC HỘI CƠ SỞ

 TỔNG TRỊ GIÁ HOẠT ĐỘNG TOÀN HỘI TRUNG BÌNH              

2.800 TỶ ĐỒNG/NĂM. Tổng trị giá hoạt động gấp 8-16 lần 

so với kinh phí Nhà nước hỗ trợ 3 cấp Hội (tỉnh, huyện, xã).

• Tổng giá trị công tác xã hội của toàn Hội trung bình đạt 

1.800 tỷ đồng/năm

• Tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe của toàn Hội 

trung bình đạt 400 tỷ đồng/năm

• Tổng giá trị phòng ngừa, ứng phó thảm họa của toàn Hội 

trung bình đạt 250 tỷ đồng/năm

• Tổng giá trị công tác hiến máu của toàn Hội trung bình đạt 

176 tỷ đồng/năm

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo chuyên nghiệp có vai trò nòng cốt, cầu nối và điều 
phối trong hoạt động nhân đạo, vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập 
và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế từ ngày 04 tháng 11 năm 1957, hoạt động theo các nguyên tắc cơ 
bản của Phong trào: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất và Toàn cầu.
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CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

THAM GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

• Dự án “Ngân hàng Bò”

• Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

• Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

20.000 
Con bò

Trung bình 1,8 triệu lượt người nghèo được 

tặng quà Tết  từ Phong trào “Tết vì người 

nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

700.000 Địa chỉ nhân đạo

1.189 Cơ sở khám chữa bệnh 

nhân đạo

46 Trạm sơ cấp cứu cấp tỉnh, huyện

5.284 Điểm sơ cấp cứu

7 Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu

3.000 tỷ đồng

Trung bình 700 tỷ đồng/năm

20.000
Hộ nghèo từ Dự án 

“Ngân hàng Bò”
200 tỷ đồng

=

=

=

260 Đội khám chữa bệnh chữ thập 

đỏ lưu động

3.000 Y, bác sĩ tình nguyện tham gia 

khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp 

thuốc miễn phí

1triệu - 1,4 triệu Lượt người nghèo/

năm được khám bệnh, tư vấn sức 

khỏe, cấp thuốc miễn phí

2.260 Công trình nước sạch

2.250 Công trình nhà vệ sinh
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122 Tập huấn viên/

hướng dẫn viên về 

Quản lý rủi ro thảm họa 

dựa vào cộng đồng  

(CBDRM)

585 xã/ phường thuộc 142 huyện, quận của 
36 tỉnh, thành được triển khai các hoạt động 

Quản lý rủi ro thiên tai, thảm họa dựa vào cộng 

đồng và xây dựng cộng đồng an toàn.

251 Tập huấn viên/

hướng dẫn viên về 

Đánh giá tình trạng dễ 

bị tổn thương và khả 

năng (VCA)

123 Hướng dẫn viên về 

Hành động cộng đồng 

ứng phó thảm họa 

(CADRE)

68 Hướng dẫn viên về 

cứu trợ tiền mặt

300 xã/phường được tiến hành đánh 

giá VCA

200 Đội ứng phó thảm họa cấp xã 

thuộc 62 huyện của 23 tỉnh, thành

Trung bình 

1.200.000  Đơn vị 

máu/năm được tiếp 

nhận trong cả nước 

2.800 Câu lạc bộ 

hiến máu tình nguyện

114.000 
Thành viên

01 Phòng Điều hành ứng phó thảm họa Trung ương Hội

01 Đội Ứng phó thảm họa quốc gia

31 Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh

THAM GIA PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ THẢM HỌA

TUYÊN TRUYỀN,VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Số liệu tính đến 6 tháng đầu năm 2016
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DỰ ÁN “NGÂN HÀNG BÒ”

GIỚI THIỆU
Năm 2010: Trung 
ương Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam triển khai Dự án 
“Ngân hàng bò” giúp đỡ 
các gia đình nghèo, gia 
đình có hoàn cảnh khó 
khăn, phát triển kinh tế 
từng bước vươn lên thoát 
nghèo.

2010 - nay: Trao tặng 
19.772 con bò cho 19.772 
hộ nghèo tại 61 tỉnh, 
thành phố (trong đó có 
62 huyện nghèo, 452 xã 
biên giới)

TỔNG KINH PHÍ:                         

hơn 180.8 tỷ đồng

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI
Hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định, có lực lượng 

lao động, đồng ý nhận nuôi bò và chấp nhận điều kiện 

của dự án (làm chuồng; lứa bê đầu tiên nuôi 12 tháng sau 

đó chuyển cho hộ nghèo khác theo danh sách lựa chọn 

của Hội Chữ thập đỏ;...). Ưu tiên cho các hộ gia đình: Có 

phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú; có trẻ em 

dưới 5 tuổi; phụ nữ là chủ hộ; nạn nhân chất độc da cam, 

người già ốm đau; hộ gia đình chính sách.

HÌNH THỨC TRỢ GIÚP
Mỗi hộ hưởng lợi được nhận 1 con bò sinh sản Sau khi đẻ lứa 

đầu tiên, bê nuôi 12 tháng sẽ được chuyển giao cho hộ gia 

đình nghèo khác theo danh sách do Hội Chữ thập đỏ lựa chọn.

HÌNH THỨC ỦNG HỘ
Ủng hộ trực tiếp: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa chọn địa 

bàn, đối tượng hưởng lợi, phối hợp tổ chức trao tặng và 

quản lý quỹ bò.

Ủng hộ gián tiếp: Đơn vị chuyển tiền về tài khoản của Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam, ủy quyền cho Trung ương Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam trao quà và báo cáo lại kết quả với nhà 

tài trợ.
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KẾT QUẢ
Dự án được Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao, được nhận Giải thưởng của Mạng lưới 

xây dựng quỹ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ 

quốc tế và Thư khen của Chủ tịch nước.

NHU CẦU HÀNG NĂM

Từ năm 2010 đến nay, toàn Hội đã vận động và trao tặng

Vận động trao tặng                                                   

1.000 con bò sinh sản / 15.000.000 đồng / con 

21.605 Con bò 

62
Tỉnh , thành phố

313 Tỷ đồng

335 Huyện

(trong đó có 51 

huyện nghèo)

1.349 Xã

(trong đó có 

184 xã biên giới)

(trong đó có 5.678 con bê sinh thêm, 

đã trao cho hộ gia đình nghèo khác 1.842 con)
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CÂU CHUYỆN NGƯỜI HƯỞNG LỢI

Ông Lò Văn Bánh có 2 khẩu - cư trú tại bản Na Luông xã 
Ẳng Nưa huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên.

Thuộc đối tượng hộ nghèo năm 2014, hưởng lợi dự án 
ngân hàng bò Singapore tài trợ. Đến nay bò đã đẻ lứa 
thứ 2 vào ngày 20/12/2016.
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Bà Lò Thị Yên có 2 khẩu - cư trú tại Hua Nguống xã 
Ẳng Cang, huyện Mường Ẳng.

Đến nay bò đang chửa lứa thứ nhất và dự kiến 
sinh vào tháng 1 năm 2018.
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PHONG TRÀO “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ 
NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM” 

GIỚI THIỆU
Tháng12/1999: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát 
động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da 
cam”.

Trung bình hàng năm vận động đạt trên 400 tỷ đồng/ năm, 
trợ giúp từ 1 triệu đến 1,5 triệu người nghèo, nạn nhân chất độc da 
cam.

HÌNH THỨC TRỢ GIÚP
Tiền mặt, quà Tết, xây nhà Chữ thập đỏ, tặng 

thẻ Bảo hiểm y tế, tặng bò sinh sản, trao học 

bổng, tặng cây, con giống…

HÌNH THỨC ỦNG HỘ
Ủng hộ trực tiếp: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

hỗ trợ lựa chọn địa bàn, đối tượng hưởng lợi và 

phối hợp tổ chức trao tặng.

Ủng hộ gián tiếp: Đơn vị chuyển tiền về tài 

khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ủy 

quyền cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam trao quà và báo cáo lại kết quả với nhà 

tài trợ.
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KẾT QUẢ

Riêng dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh” từ 

nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2012 đến nay: 

1,8 triệu
lượt nạn nhân chất độc da cam

Tổng ngân sách đạt 

trên 30 tỷ đồng
Hỗ trợ chăm sóc 

sức khỏe tại nhà cho

1.153 người

Hỗ trợ 3.743 hộ

phát triển chăn nuôi,           

dịch vụ và học nghề 

Phẫu thuật chỉnh hình, 

phục hồi chức năng 

cho 1.153 người

Trị giá gần 340 tỷ đồng

NHU CẦU HÀNG NĂM
Vận động trao tặng ít nhất

1 triệu suất quà tết/500.000 đồng - 1000.000 đồng/

mỗi suất cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. 

Tập trung vào các hình thức trợ giúp, như: tặng quà Tết, tặng bò, hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ, 

hỗ trợ sinh kế,...

Từ năm 2010 đến nay, toàn Hội đã vận động và trao tặng:
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CÂU CHUYỆN NGƯỜI HƯỞNG LỢI

Ảnh: Ly Nguyễn / Photo: Ly Nguyen

Nhờ cơ chế phản hồi của Chữ thập đỏ trong chương trình cứu trợ tiền mặt 
có điều kiện để phục hồi sinh kế sau bão số 10/11 năm 2013 của Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 
hỗ trợ ở Hà Tĩnh, anh Trần Văn Hiếu đã kịp thời thông báo với Chữ thập 
đỏ trường hợp chia lại tiền ở địa phương để kịp thời giải quyết vấn đề và 
đảm bảo số tiến đến với tay người hưởng lợi. Nhờ số tiền được hỗ trợ vào 
dịp Tết sau cơn ba gia đình anh đã mua được 2 con lợn và xây chuồng, 
tăng thu nhập cho gia đình. “Tôi rất cảm ơn và hài lòng với cách giải 
quyết của Chữ  thập đỏ. Các anh chị rất nhiệt tình và rất sát sao với người 
dân. Đồng tiền đến được tay người dân, giúp phát triển kinh tế.” (Hà Tĩnh, 
tháng 5/2015)

Gia đình tôi rất vui mừng khi nhận được túi quà Tết đầy ý 
nghĩa của Hội Chữ thập đỏ

Các tình nguyện viên Chữ thập đỏ gói bánh trưng để đưa 
tận tay đến những người dân các tỉnh miền núi phía Bắc 
vào dịp Tết
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CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI TỔ CHỨC, MỖI CÁ 
NHÂN GẮN VỚI MỘT ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO”

GIỚI THIỆU
Từ 8/2008: Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (khóa 
VIII) đã phát động Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 
một địa chỉ nhân đạo”.
Mục tiêu: trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn theo hướng phát triển bền vững.

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI
Người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; hộ 

gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em 

mồ côi, người già không nơi nương tựa, người 

mắc bệnh hiểm nghèo...

HÌNH THỨC TRỢ GIÚP
 ● Trao tặng tiền, lương thực hàng tháng.

 ● Trợ giúp công sức, chăm sóc sức khỏe, 

phục hồi chức năng.

 ● Hỗ trợ tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm.

 ● Các hình thức khác:  xây nhà Chữ thập đỏ,  

hỗ trợ vốn chăn nuôi…

HÌNH THỨC ỦNG HỘ
Ủng hộ trực tiếp: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa 

chọn đăng ký trợ giúp số lượng “địa chỉ nhân 

đạo” với Hội chữ thập đỏ ở trung ương và địa 

phương, đối tượng hưởng lợi theo đăng ký và 

phối hợp tổ chức trao tặng.

Ủng hộ gián tiếp: Đơn vị chuyển tiền về tài 

khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ủy 

quyền cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam trao quà và báo cáo lại kết quả với nhà 

tài trợ.
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Các cấp Hội đã khảo sát, lập: 

Tổng trị giá trên
941 tỷ đồng

Đạt 

93,8% chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội VIII
Trợ giúp, vận động trợ giúp : 

540.168 hồ sơ

575.598
hồ sơ “địa chỉ nhân đạo”

Vận động xây mới

9.225 
ngôi nhà tặng gia đình nghèo 

KẾT QUẢ

NHU CẦU HÀNG NĂM

Hỗ trợ thường xuyên                                                   

700.000 “địa chỉ nhân đạo”/ 3,6 triệu - 6 triệu đồng/năm
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“Tôi rất vui mừng với sự hỗ trợ của Chữ thập đỏ. Cuộc sống của tôi giờ đã 
khá hơn nhiều. Sau này các chị hãy quay trở lại thăm tôi. Để còn xem đàn 
gà của tôi lớn lên,” trích lời người hưởng lợi chương trình cứu trợ tiền mặt có 
điều kiện để phục hồi sinh kế sau bão số 10/11 năm 2013 của Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ 
(Hà Tĩnh, tháng 4/2014).

Người dân nhận nước sạch từ chương trình cứu trợ sau hạn 
hán của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Hiệp hội Chữ thập đỏ 
và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ ở Ninh Thuận (Ninh Thuận, 
tháng 6/2016)

Ảnh: Giang Phạm / Photo: Giang Pham

Người dân nhận tiền 
mặt không điều kiện để 
đáp ứng nhu cầu cơ 
bản từ chương trình cứu 
trợ sau hạn hán của Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam 
do Hiệp hội Chữ thập 
đỏ và Trăng lưỡi liềm 
đỏ quốc tế hỗ trợ ở 
Ninh Thuận (Ninh Thuận, 
tháng 6/2016). 

CÂU CHUYỆN NGƯỜI HƯỞNG LỢI

Người dân được nhận hỗ trợ con 
giống để tăng thu nhập, ổn định 
cuộc sống 

Ảnh: Phương Nguyễn / 

Photo: Phuong Nguyen
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QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

Đối với các nguồn tài trợ thường xuyên cho các hoạt động, chương trình của Hội:

 ● Mức tài trợ 10 triệu trở lên được nhận Tấm lòng vàng;

 ● Mức 500 triệu trở lên mỗi năm  được tăng bằng khen;

 ● Được công nhận là thành viên của Hội đồng bảo trợ nếu cam kết tài trợ thường xuyên hàng 

năm, và trong thời gian 3 - 5 năm liên tiếp, tham gia  vận động tài trợ cho hoạt động của Hội; 

 ● Mức tài trợ 500 triệu trong 5 năm liền được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo;

 ● Mức 200 triệu trở lên cho chương trình thì được tham gia chương trình và được gắn logo, tên 

khẩu hiệu của chương trình, được tham gia tặng quà với lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

 ● Được viết tin bài trên các cơ quan báo chí của Hội;

 ● Được mời dự hội nghị tôn vinh hàng năm;

 ● Được giới thiệu và được xưng danh là nhà tài trợ của một chương trình cụ thể thông qua các 

hình thức tiếp thị truyền thông phù hợp;

 ● Được phép thực hiện các chương trình tiếp thị truyền thông gắn liền với việc tài trợ của một 

chương trình cụ thể như đưa tin về các buổi lễ/sự kiện, quay phim, chụp hình hoặc các hình thức 

phù hợp khác;

 ● Được quyền yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến việc triển khai của một Chương trình;

 ● Được mời tham gia các buổi lễ, sự kiện, các cuộc họp quan trọng liên quan đến các nội dung 

triển khai đối với các chương trình cụ thể, Lễ trao tặng và các sự kiện quan trọng khác liên quan;

 ● Được quyền từ chối tài trợ nếu không đáp ứng các yêu cầu, thoả thuận đã cam kết; hoặc do 

Hội không thực hiện đúng các cam kết trong thỏa thuận tài trợ;

 ● Đối với các khoản tài trợ theo các chương trình, hoạt động cụ thể, nhà tài trợ được cung cấp 

đầy đủ chứng từ giải ngân; được cùng theo dõi, giám sát quá trình thực hiện chương trình tại 

Trung ương và các tỉnh được tài trợ, báo cáo kết quả thực hiện Phong trào.
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Nhân đạo - Vô tư - Trung lập - Độc lập 
Tự nguyện - Thống nhất - Toàn cầu


