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Vài nét về Hội chữ thập đỏ Trường THPT Cao Bá Quát

Hội Chữ Thập Đỏ Trường THPT Cao Bá Quát là một trong những tổ chức Hội trong nhà trường.
Ban đầu chủ tịch Hội là Thầy Hồ Văn Hiến, tiếp theo là Thầy Châu Ngọc Khâm và đến năm
học 2016 – 2017 là Thầy Huỳnh Văn Lực.
Mục đích, phương châm, nhiệm vụ của Hội được Ban Giám Hiệu nhà trường và Hội Chữ Thập
Đỏ huyện Núi Thành chỉ đạo hoạt động và nằm trong hệ thống Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, cơ
bản các nhiệm vụ sau đây:
1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
2. Chăm sóc sức khoẻ cán bộ - giáo viên và học sinh, sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu
nhân đạo; tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
3. Tìm kiếm tin tức thân nhân.
4. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo.
5. Phòng ngừa ứng phó thảm họa.
6. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ cấp trên trong các hoạt động Chữ Thập Đỏ.
7. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội Chữ Thập Đỏ nhà trường hoạt động chủ yếu và cụ thể:
1. Công tác tuyên truyền và phát triển tổ chức Hội:
+ Xây dựng hình ảnh Hội Chữ Thập Đỏ trong cán bộ hội viên và thanh niên Chữ Thập Đỏ; tuyên
truyền các mốc lịch sử, các hoạt động mang tính thường xuyên, các phong trào, các cuộc vận
động của Hội cấp trên.
+ Duy trì và có công tác phát triển hội viên kịp thời qua từng năm học.
2. Phong trào hiến máu tình nguyện:
+ Tư vấn, động viên, khuyến khích hội viên tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo.
+ Xây dựng điểm sơ cấp cứu ban đầu trong trường, có tủ thuốc sơ cấp cứu và một số dụng cụ,
trang thiết bị cần thiết để có thể sơ cấp cứu ngay tại chỗ.( có cán bộ Y tế chuyên môn thực
hiện: cô Huỳnh thị Yến Nhi).
3. Công tác xã hội:
+ Có tài liệu tuyên truyền và tuyên truyền dưới cờ về phòng chống đuối nước đến HS.
+ Lập danh sách và lập hồ sơ những đối tượng khó khăn cần được quan tâm trợ giúp thường
xuyên và khi có điều kiện.
+ Vận động các cá nhân và các tổ chức đoàn thể chung tay ủng hộ "tết vì người nghèo, vì nạn
nhân chất độc da cam".
4. Công tác vận động xây dựng các quỹ hoạt động:
+ Đôn đốc việc thu nộp hội phí và quỹ hoạt động Hội đủ, đúng thời gian quy định.
+ Vận động quyên góp ủng hộ các phong trào, các cuộc vận động vào các hoàn cảnh cụ thể.
+ Quản lý và sử dụng quỹ Hội hiệu quả, đúng theo quy định của điều lệ Hội Chữ Thập Đỏ Việt
Nam.
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