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Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
______________

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Tờ trình số /TTr-TƯHCTĐ,
ngày 07 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022
thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2017. Điều lệ này thay thế Điều lệ Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 - 2017 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 1348/QĐ-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam thực hiện các hoạt động nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ theo quy
định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành các nội dung được
quy định tại Điều lệ này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2b).
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ĐIỀU LỆ
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg
ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)
______________

LỜI MỞ ĐẦU

Nhân đạo, sẻ chia, tương thân, tương ái là một trong những giá trị văn
hóa, đạo lý truyền thống của con người Việt Nam, thấm sâu trong các gia
đình, dòng họ, xóm làng, cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Tinh thần“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương
nhau cùng”, “thương người như thể thương thân” luôn là một sức mạnh to
lớn trong nhân dân ta, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn,
hoạn nạn, thiên tai. Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc này được
chúng ta gìn giữ và phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1946,
có vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nền móng, sáng
lập và chính Người là Chủ tịch danh dự đầu tiên, liên tục trong 23 năm (19461969). Người dạy cán bộ, hội viên của Hội: “Phải xuất phát từ tình yêu
thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân và làm mọi
việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Hơn 70 năm qua, Hội
Chữ thập đỏ đã bám sát chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, nỗ lực hoàn
thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong sự nghiệp nhân đạo cao cả,
góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện công tác bảo đảm an sinh
xã hội và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua hơn 70 năm xây
dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên, thiếu niên, tình
nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam luôn chung sức, đồng lòng, xây dựng Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng góp xứng
đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thiên tai, thảm họa, Hội luôn là một trong các lực lượng có mặt
sớm nhất, kịp thời trợ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai và cũng là
một trong các lực lượng gắn bó bền bỉ, lâu dài với nhân dân, tham gia hỗ trợ

sinh kế, giúp người dân vùng thiên tai phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Các phong trào xã hội nhân đạo, các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo,
vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, tham
gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo, trợ
giúp ngư dân nghèo vươn khơi bám biển; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão
lũ… là những hoạt động rất thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân
văn sâu sắc, thấm đẫm tình người trong xã hội. Đồng thời, hợp tác quốc tế về
hoạt động nhân đạo được mở rộng. Hội có nhiều hoạt động đóng góp tích cực
cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và hoạt động nhân
đạo tại các nước bạn. Những kết quả quan trọng mà Hội đạt được đã góp phần
tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã
hội của Đảng, Nhà nước và chăm lo ổn định cuộc sống người dân.
Bước vào thời kỳ mới, với hệ thống tổ chức 4 cấp, hoạt động trong phạm
vi cả nước, tổ chức Hội tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của tổ chức nhân
đạo chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực
hiện vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong sự nghiệp nhân đạo của đất
nước, hết lòng vì lợi ích của những người có hoàn cảnh khó khăn, những
người d bị tổn thương trong xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,
có điều kiện phát triển toàn diện”; tích cực đóng góp cho Phong trào Chữ thập
đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, trụ sở, phạm vi hoạt động
1. Tên gọi:
a) Tên tiếng Việt: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
b) Tên tiếng Anh: Vietnam Red Cross Society (viết tắt là: VNRC).
2. Trụ sở của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt tại Hà Nội Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích, địa vị pháp lý
1. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội) là tổ chức xã hội
hoạt động nhân đạo; tập hợp mọi người Việt Nam ở trong nước và nước
ngoài, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, giới tính để làm
nhân đạo.
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2. Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần
xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”.
3. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là Hội Chữ thập đỏ quốc gia duy nhất tại
Việt Nam; hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong công tác nhân đạo và hoạt động
chữ thập đỏ. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và biểu trưng riêng.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
1. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: hiệp thương dân chủ,
thống nhất hành động; tự nguyện, không vụ lợi; công khai, minh bạch, đúng
mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả; không phân biệt đối xử, phù
hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc; sử dụng Biểu tượng chữ thập đỏ;
không được lợi dụng hoạt động Hội làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật
tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Hội là đại hội Hội cấp đó;
quyết định theo đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng
tổ chức.
3. Hội tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội, các Công
ước Giơ-ne-vơ 1949, các Nghị định thư bổ sung năm 1977, các điều ước quốc
tế về nhân đạo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 7
Nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế:
Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
Điều 4. Tổ chức Hội
1. Tổ chức của Hội gồm:
a) Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
b) Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là
cấp tỉnh);
c) Hội Chữ thập đỏ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh và
tương đương (gọi chung là cấp huyện);
d) Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn và tương đương (gọi chung là
cấp xã).
Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đối với tổ chức
Hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Các loại hình tổ chức Hội khác:
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a) Hội được thành lập các chi hội trực thuộc, hội đồng hoặc ban bảo trợ
hoạt động Chữ thập đỏ, các đội ứng phó thảm họa, đội sơ cấp cứu Chữ thập
đỏ, đội khám chữa bệnh Chữ thập đỏ lưu động, các câu lạc bộ và các loại hình
hoạt động nhân đạo khác theo quy định của pháp luật.
b) Các loại hình tổ chức Hội quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này do cấp
Hội thành lập, trực tiếp quản lý theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định
của pháp luật.
c) Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn việc thành lập và tổ chức
hoạt động của các loại hình tổ chức Hội quy định tại điểm a, khoản 2,
Điều này.
Chƣơng II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA HỘI

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
1. Chức năng của Hội:
a) Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và cán bộ, hội
viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
b) Nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo;tham gia xây dựng
và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt
động của Hội.
2. Nhiệm vụ của Hội:
a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về
hoạt động chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và các văn bản pháp luật có liên
quan; phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
b) Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ
thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia hoạt động chữ
thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng
phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; sơ cấp cứu ban đầu;
vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm
kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên
truyền các giá trị nhân đạo.
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c) Tham gia giám sát và phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến hoạt
động nhân đạo.
d) Tham mưu trình Chính phủ vận động, trợ giúp nhân dân nước khác
khi thiên tai, thảm họa xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng; tham gia cứu trợ
quốc tế.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Nhà nước giao.
3. Quyền hạn của Hội:
a) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến nhân đạo.
b) Tham gia thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của
Hội theo quy định của pháp luật.
c) Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn,
phản biện xã hội các chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
tiếp nhận tài trợ, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo quy định của pháp luật;
được cấp kinh phí hoạt động và kinh phí đối với những hoạt động gắn với
nhiệm vụ do Nhà nước giao.
d) Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện
thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.
đ) Tập hợp, nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, tình
nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ gửi tới các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền để giải quyết và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp
luật liên quan.
Điều 6. Cơ quan lãnh đạo và bộ máy chuyên trách của Hội
1. Cơ quan lãnh đạo Hội gồm:
a) Đại hội Hội.
b) Ban Chấp hành Hội.
c) Ban Thường vụ Hội.
2. Bộ máy chuyên trách của Hội gồm:
a) Văn phòng và các ban, đơn vị chuyên môn.
b) Tổ chức, nhân sự bộ máy chuyên trách của Hội do cấp có thẩm quyền
quy định để bảo đảm Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội.
c) Hội được thành lập Hội đồng Tư vấn gồm các chuyên gia, các nhà
khoa học, các nhà quản lý, những người hoạt động thực ti n, các cán bộ có
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kinh nghiệm, tâm huyết, có đủ phẩm chất, năng lực về các lĩnh vực liên quan
đến hoạt động của Hội. Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Tư vấn do
Ban Thường vụ Hội quy định.
d) Các pháp nhân trực thuộc.
Điều 7. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
1. Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam, được tổ chức theo nhiệm kỳ 05 năm một lần hoặc bất
thường. Ban Chấp hành đương nhiệm triệu tập và quyết định thành phần, số
lượng đại biểu tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.
2. Đại hội đại biểu bất thường được Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc quá 1/2 (một phần hai) số tỉnh,
thành Hội đề nghị.
3. Đại hội được tổ chức dưới hình thức đại hội đại biểu và chỉ được tổ
chức khi có trên 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt.
4. Nhiệm vụ chính của Đại hội:
a) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nhiệm kỳ vừa qua và
quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới;
b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội;
c) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội;
d) Thông qua Nghị quyết Đại hội.
5. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội
a) Đại hội thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay.
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của đại hội phải được trên
1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.
Điều 8. Đại hội Hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tƣơng đƣơng
1. Đại hội Hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương được tổ chức 5 năm
một lần dưới hình thức đại hội đại biểu; đại hội Hội cấp xã và tương đương
được tổ chức 5 năm một lần dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại
biểu. Đại hội chi hội và tổ chức Hội trong trường học do Ban Thường vụ
Trung ương Hội quy định.
2. Đại hội bất thường Hội Chữ thập đỏ các cấp được triệu tập khi ít nhất
2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hội cấp đó hoặc quá 1/2 (một
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phần hai) số tổ chức Hội trực thuộc đề nghị và được Ban Thường vụ Hội cấp
trên trực tiếp đồng ý.
3. Đại hội Hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tương đương chỉ được tổ
chức khi có trên 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt.
4. Đại hội Hội các cấp có nhiệm vụ:
a) Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của cấp Hội nhiệm kỳ qua và
quyết định phương hướng, nhiệm vụ của cấp Hội nhiệm kỳ tới;
b) Bầu Ban Chấp hành Hội;
c) Góp ý cho các văn kiện đại hội Hội cấp trên (nếu có) và bầu đại biểu
đi dự đại hội Hội cấp trên;
d) Thông qua Nghị quyết Đại hội.
5. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội: thực hiện theo khoản 5 Điều 7
trên đây.
Điều 9. Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ và Thƣờng trực các cấp Hội
1. Ban Chấp hành cấp Hội:
a) Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của cấp Hội giữa hai kỳ đại hội; do đại
hội cấp đó bầu ra; điều hành công việc ngay sau khi được bầu và được công
nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của Hội cấp trên trực tiếp.
b) Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành cấp nào do đại
hội cấp đó quyết định. Khi khuyết ủy viên Ban Chấp hành thì được bầu bổ
sung nhưng không được quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên do Đại hội quyết
định và phải được Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp công nhận. Ban
Chấp hành cùng cấp khi cần thiết được bầu thêm ủy viên Ban Chấp hành
nhưng không quá 10% (mười phần trăm) số ủy viên Ban Chấp hành do đại
hội cấp đó quyết định.
c) Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 05 (năm) năm.
2. Ban Thường vụ cấp Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ họp
Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành cấp đó bầu ra. Cơ cấu, số lượng ủy viên
Ban Thường vụ cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định, nhưng không
quá 1/3 (một phần ba) số uỷ viên Ban Chấp hành cùng cấp.
3. Thường trực Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội:
a) Ở Trung ương Hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, các Phó
Chủ tịch là Thường trực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương
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Hội. Số lượng Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành quyết định thông qua đề án
nhân sự nhiệm kỳ.
b) Ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương: Chủ tịch, Phó Chủ tịch là bộ
phận thường trực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội cùng cấp.
c) Ở cấp xã và tương đương: Chủ tịch, Phó chủ tịch là bộ phận thường
trực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội cùng cấp. Ban Chấp hành chi
hội bầu Chi Hội trưởng, Chi Hội phó. Tổ hội bầu Tổ hội trưởng, Tổ hội phó.
Điều 10. Chủ tịch danh dự của Hội
1. Các cấp Hội được mời Chủ tịch danh dự.
2. Việc mời Chủ tịch danh dự cấp nào do Đại hội hoặc Ban Chấp hành
cấp đó quyết định trong nhiệm kỳ Đại hội của cấp đó.
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Chấp hành
Trung ương Hội
1. Lãnh đạo toàn Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc,
tham mưu với Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý công tác nhân đạo và hoạt
động của Hội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn
thể, các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhân đạo.
2. Đánh giá kết quả công tác hàng năm và quyết định chương trình công
tác năm tới của toàn Hội.
3. Bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch
kiêm Tổng thư ký và các Phó chủ tịch trong số uỷ viên Ban Thường vụ Trung
ương Hội.
4. Bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội và kiện toàn trong trường hợp
khuyết Trưởng ban, phó trưởng ban hay Uy viên Ban Kiểm tra.
5. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ, Thường trực Trung
ương Hội.
6. Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành,
họp định kỳ ít nhất 01lần trong năm. Nếu quá 2/3 (hai phần ba) số ủy viên
Ban Chấp hành đề nghị thì Ban Thường vụ triệu tập hội nghị Ban Chấp hành
bất thường. Các cuộc họp của Ban Chấp hành hợp lệ khi có trên 2/3 (hai phần
ba) số Ủy viên Ban Chấp hành tham dự. Quyết định, Nghị quyết của Ban
Chấp hành được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) số Ủy viên Ban Chấp
hành tham dự biểu quyết tán thành. Trong trường hợp ý kiến tán thành và
không tán thành bằng nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ
tịch Hội.
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Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thường vụ
Trung ương Hội
1. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội lãnh đạo mọi mặt công tác
của Hội giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành.
2. Quyết định các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện nghị quyết,
chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Hội.
3. Quy định việc đóng và sử dụng hội phí.
4. Tổng kết mô hình, chuyên đề và các hoạt động của Hội.
5. Quy định công tác Thi đua - Khen thưởng của Hội.
6. Ban Thường vụ Trung ương Hội họp định kỳ ít nhất 6 tháng một lần;
có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc của trên 2/3 (hai phần
ba) số ủy viên Ban Thường vụ. Các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ
hợp lệ khi có trên 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Thường vụ tham dự.
Quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba)
số ủy viên Ban Thường vụ tham dự biểu quyết tán thành. Trong trường hợp ý
kiến tán thành và không tán thành bằng nhau thì quyết định thuộc về bên có ý
kiến của Chủ tịch Hội.
7. Khi khuyết ủy viên Ban Thường vụ thì được bầu bổ sung nhưng
không được quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên do Đại hội quyết định.
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thƣờng trực Trung ƣơng Hội
1. Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo, điều hành, giải
quyết mọi công việc của Hội giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ và báo cáo
kết quả công việc với Ban Thường vụ trong kỳ họp gần nhất.
2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chủ
trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội.
3. Quyết định các biện pháp để kịp thời vận động, trợ giúp đồng bào
trong nước và nhân dân các nước khác khi thiên tai, thảm hoạ xảy ra, gây hậu
quả nghiêm trọng.
4. Chỉ đạo tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn cứu trợ,
viện trợ.
5. Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định hiện vật khen
thưởng và quyết định các hình thức khen thưởng của Hội.
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6. Giữ mối liên hệ và đại diện cho Hội trong các quan hệ đối nội và
đối ngoại.
7. Lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan Trung ương Hội; xây dựng cơ
quan Trung ương Hội vững mạnh.
8. Tuỳ theo nhu cầu, Thường trực Trung ương Hội lập các ban, đơn vị và
trung tâm trực thuộc.
Điều 14. Chủ tịch, các Phó chủ tịch Trung ương Hội
1. Chủ tịch Hội
a) Chủ tịch Trung ương Hội là người đứng đầu, đại diện pháp luật của
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; là
Thủ trưởng và là Chủ tài khoản Cơ quan Trung ương Hội; chỉ đạo, điều hành
toàn diện các mặt công tác của Hội theo Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội, Luật hoạt động Chữ thập
đỏ; thay mặt Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các quan hệ đối nội và đối ngoại
của Hội;
b) Chỉ đạo việc chuẩn bị và chủ trì các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội;
c) Phối hợp với các tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ
đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ;
d) Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chủ trương,
nghị quyết, quyết định, kết luận và các chương trình công tác của Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác thuộc thẩm quyền được giao.
2. Các phó Chủ tịch Trung ương Hội giúp việc Chủ tịch và chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về các công việc được Chủ tịch phân
công phụ trách hoặc được Chủ tịch ủy quyền thực hiện.
3. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội ngoài nhiệm vụ,
quyền hạn của Phó Chủ tịch nêu tại khoản 2 Điều này còn có trách nhiệm
giúp Chủ tịch điều phối hoạt động của các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội;
chủ trì việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và
Thường trực Trung ương Hội; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của
Thường trực Trung ương Hội và điều hành, phối hợp công tác giữa các uỷ viên
Thường trực Trung ương Hội.
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Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ
cấp tỉnh, cấp huyện và tƣơng đƣơng
1. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương
bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong số ủy viên Ban Thường vụ.
Số lượng Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ cấp nào do Ban Chấp hành
cấp đó quyết định.
2. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh được lập các ban, đơn vị và
trung tâm trực thuộc.
3. Bầu và kiện toàn Ban Kiểm tra Hội cùng cấp trong trường hợp khuyết
Trưởng ban, phó trưởng ban hay ủy viên Ban Kiểm tra.
4. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương
có nhiệm vụ:
a) Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện Nghị quyết
Đại hội cấp mình và các chủ trương công tác của Hội cấp trên;
b) Đánh giá kết quả công tác theo định kỳ và quyết định chương trình công
tác tới;
c) Thông qua việc thu, chi, tiếp nhận, phân phối, sử dụng hàng, tiền cứu
trợ, viện trợ (nếu có);
d) Chỉ đạo xây dựng quỹ Hội, thu và sử dụng hội phí;
đ) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực cấp Hội cùng cấp.
5. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương
họp định kỳ ít nhất 6 tháng một lần.
Điều 16. Hội Chữ thập đỏ cấp xã và tƣơng đƣơng
1. Hội Chữ thập đỏ cấp xã và tương đương là nền tảng cơ sở của Hội.
2. Ban Chấp hành Hội cấp xã có nhiệm vụ:
a) Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình và các chủ trương công
tác của Ban chấp hành Hội cấp trên.
b) Liên hệ mật thiết, động viên, khuyến khích và chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên,
tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
c) Xây dựng quỹ hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên và xây dựng
tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
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3. Ban Chấp hành Hội cấp xã họp định kỳ ít nhất 3 tháng một lần.
4. Ban Chấp hành Hội cấp xã được lập các chi hội, tổ hội trực thuộc. Chi
hội được bầu Chi Hội trưởng, Chi Hội phó; tổ hội bầu Tổ hội trưởng, Tổ
hội phó.
Chƣơng III
CÁN BỘ, HỘI VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN,
THANH NIÊN, THIẾU NIÊN CHỮ THẬP ĐỎ

Điều 17. Cán bộ Hội
1. Cán bộ Hội là những người do đại hội cấp Hội bầu ra hoặc được cấp
có thẩm quyền điều động, luân chuyển, phân công, tuyển dụng, bổ nhiệm vào
các chức danh cán bộ Hội, được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của Hội.
2. Cán bộ Hội gồm cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách.
a) Cán bộ Hội chuyên trách là người đảm nhiệm công việc thường xuyên
trong tổ chức Hội, được đại hội cấp Hội bầu ra hoặc được cấp có thẩm quyền
của Hội tuyển dụng, bổ nhiệm; được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của
Nhà nước và của Hội; có nhiệm vụ hoàn thành công việc được giao, thực hiện
nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Hội.
b) Cán bộ Hội không chuyên trách là người làm việc kiêm nhiệm, được
đại hội cấp Hội bầu ra nhưng không đảm nhiệm công việc thường xuyên trong
tổ chức Hội; được cấp Hội có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cán bộ Hội thuộc quyền quản lý của
cấp nào thì do cấp đó quy định.
4. Việc tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá,
sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định
pháp luật và của Hội về công tác cán bộ.
Điều 18. Hội viên
1. Hội viên của Hội gồm: hội viên cá nhân và hội viên tập thể.
a) Hội viên cá nhân: là những người Việt Nam đủ 16 tuổi trở lên, tán
thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, đóng hội phí, tham gia sinh hoạt
trong tổ chức của Hội, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của hội viên cá nhân thì
được công nhận là hội viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
b) Hội viên tập thể: là tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước
tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, đóng hội phí, thực hiện đầy đủ
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trách nhiệm của hội viên tập thể, tham gia sinh hoạt trong tổ chức của Hội
được công nhận là hội viên tập thể của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
2. Các cấp Hội được mời những người có uy tín, tâm huyết, có điều kiện
tham gia công tác nhân đạo làm hội viên danh dự của Hội. Hội viên danh dự
không phải đóng hội phí và không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội.
Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên
1. Hội viên có các nhiệm vụ sau:
a) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ Điều lệ và
các nghị quyết của Hội; tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội.
b) Tham gia tích cực các hoạt động của Hội; giúp đỡ và vận động giúp
đỡ những người khó khăn; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.
c) Tham gia xây dựng Hội vững mạnh và đóng hội phí theo quy định.
2. Hội viên cá nhân có các quyền sau:
a) Được ứng cử, đề cử vào ban lãnh đạo Hội.
b) Được đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát các công việc
của Hội.
c) Được sinh hoạt, hoạt động, được cung cấp thông tin về Hội.
d) Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp và giúp đỡ
khi gặp khó khăn; được khen thưởng theo quy định của Hội và của Nhà nước.
đ) Trong khi tham gia hoạt động Chữ thập đỏ, hội viên bị thiệt hại về tài
sản, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì được Hội đề nghị giải quyết chính sách
theo quy định của pháp luật.
e) Được thôi không là hội viên khi không đủ điều kiện tham gia.
3. Hội viên tập thể có các quyền sau:
a) Được bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp khi tham gia các hoạt
động nhân đạo của Hội; được khen thưởng theo quy định của Hội và của
Nhà nước.
b) Được sử dụng logo của tổ chức, đơn vị mình trong một số hoạt động
Chữ thập đỏ mà tổ chức, đơn vị có đóng góp.
c) Được thôi không là hội viên khi không đủ điều kiện tham gia
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4. Đối với hội viên được công nhận hội viên hạng Bạch kim, hạng Vàng
và hạng Bạc, ngoài quyền lợi và nghĩa vụ như hội viên hoạt động còn có các
quyền sau:
a) Hội viên hạng Bạch kim được tham gia ứng cử vào Ban chấp hành
Hội các cấp; được sử dụng logo của tổ chức/doanh nghiệp trong các hoạt
động Chữ thập đỏ mà hội viên trực tiếp tham gia; được tham gia đóng góp ý
kiến cho chiến lược phát triển chung của Hội; được xem xét tham gia các sự
kiện do Trung ương Hội tổ chức.
b) Hội viên hạng Vàng được tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội
cấp tỉnh; được tham gia đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển chung của
Hội ở địa phương và tham dự các sự kiện lớn của tỉnh, thành Hội.
c) Hội viên hạng Bạc được tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội cấp
huyện; được tham gia đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển chung của Hội
ở địa phương và tham dự các sự kiện lớn của Hội cấp huyện.
5. Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định việc công nhận danh hiệu
hội viên, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của hội viên; tôn vinh, khen thưởng và
phân cấp quản lý hội viên.
Điều 20. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ
1. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi,
tuân thủ Điều lệ Hội, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ,
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các quy định tại Quy chế tình nguyện viên Chữ
thập đỏ Việt Nam; có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động nhân đạo
do Hội tổ chức.
2. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ có các danh hiệu: tình nguyện viên cấp
một, tình nguyện viên cấp 2, tình nguyện viên cấp 3 và tình nguyện viên hoạt
động1. Việc công nhận danh hiệu tình nguyện viên được căn cứ theo thâm
niên hoạt động và những đóng góp của tình nguyện viên đối với hoạt
động Hội.
3. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện
các hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và
đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của cấp Hội nơi tình nguyện viên Chữ thập đỏ
sinh sống, công tác. Tình nguyện viên Chữ thập đỏ không phải đóng hội phí
và không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội.
4. Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định việc công nhận danh hiệu
tình nguyện viên, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tình nguyện viên Chữ thập
đỏ; tôn vinh, khen thưởng và phân cấp quản lý tình nguyện viên.
1

Danh hiệu Tình nguyện viên cấp một là cao nhất.
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Điều 21. Thanh niên Chữ thập đỏ
1. Thanh niên Chữ thập đỏ là công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi,
tích cực tham gia các hoạt động của Hội, có điều kiện, kỹ năng và tự nguyện
tham gia hoạt động thanh niên Chữ thập đỏ. Thanh niên Chữ thập đỏ không
phải đóng hội phí và không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội.
2. Các cấp Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tập hợp thanh
niên tham gia các hoạt động nhân đạo nhằm giáo dục lòng nhân ái cho thanh
niên và xây dựng Hội vững mạnh.
3. Ban Thường vụ Hội quy định nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của thanh
niên Chữ thập đỏ.
Điều 22. Thiếu niên Chữ thập đỏ
1. Thiếu niên Chữ thập đỏ là thiếu niên Việt Nam, từ đủ 9 đến 16 tuổi; tự
nguyện và có điều kiện, khả năng tham gia hoạt động Chữ thập đỏ.
2. Tổ chức và hoạt động, quyền và nghĩa vụ của thiếu niên Chữ thập đỏ
do Ban Thường vụ Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn
cụ thể.
Chƣơng IV
BIỂU TRƢNG, BÀI HÁT, ĐỒNG PHỤC CỦA HỘI

Điều 23. Biểu trƣng của Hội
1. Hội có Biểu trưng riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù
hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
2. Biểu trưng của Hội do Ban Chấp hành Hội quyết định.
3. Biểu trưng của Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam được đăng ký mẫu tại Ủy
ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế;
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; được thông báo tới Hội
Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ, Hội Pha lê đỏ các nước, vùng lãnh thổ
và các tổ chức liên quan khác ở trong và ngoài nước.
4. Mọi vi phạm trong việc sử dụng Biểu trưng Hội đều bị xử lý theo quy
định của pháp luật.
Điều 24. Bài hát truyền thống của Hội
1. Bài hát “Sức mạnh của nhân đạo”, nhạc và lời: nhạc sỹ Phạm Tuyên là
bài hát chính thức của Hội.
15

2. Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn sử dụng Bài hát chính
thức trong các nghi l , sinh hoạt, hoạt động của Hội.
Điều 25. Đồng phục và thẻ hội viên, thẻ tình nguyện viên Chữ
thập đỏ
1. Hội sử dụng đồng phục, thẻ hội viên,thẻ tình nguyện viên Chữ thập đỏ
thống nhất trong toàn quốc.
2. Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định về đồng phục và thẻ hội
viên, thẻ tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
Chƣơng V
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA HỘI

Điều 26. Ban Kiểm tra các cấp của Hội
1. Ban Kiểm tra của Hội được Ban chấp hành bầu. Ban Kiểm tra mỗi cấp
gồm Trưởng ban là ủy viên Ban Thường vụ, một số ủy viên Ban Chấp hành
và một số ủy viên không là ủy viên Ban Chấp hành. Việc kiện toàn Ban Kiểm
tra khi khuyết ủy viên do Ban Chấp hành cùng cấp quyết định. Nhiệm kỳ của
Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng cấp.
2. Ban Kiểm tra các cấp có nhiệm vụ:
a) Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội; việc thu và sử dụng hội phí; các
hoạt động kinh tế, tài chính; việc tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu
trợ, viện trợ; phát hiện những điển hình tiên tiến, mô hình tốt để nhân ra
diện rộng.
b) Tham mưu cho cấp Hội (mà trực tiếp là Chủ tịch Hội) cùng cấp về
công tác kiểm tra của Hội và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của
cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
c) Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Hội cấp dưới.
d) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, tình nguyện
viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
Điều 27. Nguyên tắc, lề lối làm việc của Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra các cấp làm việc theo chế độ tập thể.
2. Thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với Ban Kiểm tra được áp dụng
như đối với tổ chức Hội cùng cấp.
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3. Thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với ủy viên Ban Kiểm tra được áp
dụng như đối với ủy viên Ban Chấp hành Hội cùng cấp.
Chƣơng VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 28. Tài chính
1. Kinh phí hoạt động của Hội các cấp được hình thành từ các nguồn sau:
a) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với nhiệm vụ được nhà nước giao;
b) Hội phí của hội viên;
c) Kinh phí được cấp khi thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, đề án;
d) Thu nhập từ hoạt động kinh tế, dịch vụ mà pháp luật không cấm;
đ) Ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài;
e) Các nguồn thu hợp pháp khác.
2. Các khoản chi:
a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; các công ước, điều ước quốc tế về nhân đạo mà Việt Nam là
thành viên; các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi
liềm đỏ quốc tế;
b) Phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh; tổ chức các cuộc vận
động, phong trào do Hội phát động;
c) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện
viên Chữ thập đỏ;
d) Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, nhân viên của Hội; chi
khen thưởng trong Hội;
đ) Trả lương, phụ cấp cán bộ chuyên trách, người lao động; trả phụ cấp
trách nhiệm cho cán bộ hội không chuyên trách;
e) Chi phí quản lý hành chính và các khoản chi hợp lệ khác.
3. Kinh phí của Hội cấp nào do cấp đó quản lý, sử dụng theo quy định của
pháp luật và của nhà tài trợ (đối với kinh phí, chương trình, dự án được tài trợ).
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4. Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách
nhà nước cho hoạt động của Hội thực hiện theo quy định của Luật ngân sách
nhà nước.
Điều 29. Tài sản
Tài sản của Hội các cấp bao gồm:
1. Tài sản Nhà nước giao.
2. Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài tặng, cho.
3. Tài sản từ các nguồn hợp pháp khác.
4. Việc quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của Hội được thực hiện
theo quy định của Nhà nước, của Trung ương Hội và nhà tài trợ.
Điều 30. Quỹ hoạt động chữ thập đỏ
1. Hội được thành lập Quỹ hoạt động chữ thập đỏ theo quy định của
pháp luật để phục vụ hoạt động nhân đạo, bao gồm: Quỹ cứu trợ khẩn cấp chữ
thập đỏ; Quỹ trợ giúp nhân đạo chữ thập đỏ; Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc
da cam và các quỹ thành phần chữ thập đỏ khác.
2. Quỹ hoạt động chữ thập đỏ hình thành từ các nguồn sau:
a) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
b) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân; viện trợ nhân đạo
của tổ chức quốc tế, chính phủ nước ngoài;
c) Các nguồn hợp pháp khác.
3. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các quỹ hoạt động chữ
thập đỏ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Chƣơng VII
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 31. Quan hệ giữa các cấp Hội
1. Quan hệ giữa Hội cấp trên với Hội cấp dưới là quan hệ chỉ đạo,hướng
dẫn, kiểm tra, hợp tác, phối hợp hành động.
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2. Hội cấp dưới thực hiện chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình
hành động của Hội cấp trên; thực hiện chế độ báo cáo với Hội cấp trên; kiến
nghị với Hội cấp trên về các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động
của Hội.
3. Các cấp Hội chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với nhau trong hoạt động.
Điều 32. Quan hệ giữa Hội với các cơ quan Đảng
1. Cấp Hội có trách nhiệm tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp chủ
trương, biện pháp về công tác nhân đạo.
2. Tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp lãnh đạo cấp chính quyền, cơ
quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân tại địa phương tham gia công tác nhân
đạo; tham mưu điều phối hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch,
công bằng.
Điều 33. Quan hệ giữa Hội với các cơ quan nhà nƣớc
1. Cấp Hội chủ động đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát thực
hiện các chủ trương, chính sách của chính quyền cùng cấp về công tác
nhân đạo.
2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước
theo quy định của pháp luật. Nhà nước đảm bảo về kinh phí để Hội thực hiện tốt
những nhiệm vụ do Nhà nước giao và có cơ chế, chính sách phát huy vai trò của
Hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo, tổ
chức hoạt động kinh tế, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo. Hội chi trả thêm cho cán
bộ bằng nguồn tự chủ bảo đảm tương ứng với chế độ phụ cấp của các tổ chức
chính trị - xã hội theo quy định.
3. Các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp có trách nhiệm thực hiện
hoặc phối hợp với Hội thực hiện pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ; tạo điều
kiện để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan thông tin đại
chúng tích cực tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt động nhân đạo và hoạt động
của Hội.
Điều 34. Quan hệ giữa Hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên
1. Quan hệ giữa Hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên là quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, phối
hợp và thống nhất hành động trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của
Đảng, Nhà nước và Chương trình liên quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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2. Hội chủ trì cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện
Quy chế phối hợp trong hoạt động nhân đạo.
Điều 35. Quan hệ của Hội với các tổ chức quốc tế
1. Hội có quan hệ với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc
tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các Hội quốc gia và các tổ chức quốc tế khác
trong hoạt động nhân đạo trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, quy định của pháp luật
Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên, pháp luật nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế.
2. Không lợi dụng hoạt động nhân đạo làm phương hại đến an ninh quốc
gia, trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Chƣơng VIII
KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA HỘI

Điều 36. Khen thƣởng của Hội
1. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên
Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất
sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thì được Hội khen thưởng
hoặc đề nghị Nhà nước, các cấp chính quyền và các tổ chức liên quan khác
khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định về thi đua - khen thưởng
của Hội.
Điều 37. Kỷ luật của Hội
1. Cán bộ, hội viên và tổ chức Hội vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội, làm
tổn hại đến danh dự, uy tín của Hội thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà áp
dụng một trong các hình thức kỷ luật:
a) Đối với cán bộ: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội;
b) Đối với hội viên: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Hội;
c) Đối với tổ chức Hội: khiển trách, cảnh cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền
giải tán tổ chức đó.
2. Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định về kỷ luật của Hội và hình
thức kỷ luật đối với tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
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Chƣơng IX
ĐIỀU KHOẢN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 38. Chấp hành Điều lệ Hội
Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ
thập đỏ có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
Điều 39. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội có quyền sửa đổi, bổ sung và
được thông qua khi có 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu chính thức tham dự
tán thành Điều lệ Hội. Điều lệ Hội và các nội dung sửa đổi được thông báo
cho Hiệp Hội và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.
Điều 40. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gồm 09 (chín) Chương, 40 (Bốn
mươi) điều, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2017 và có hiệu
lực kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được áp dụng thống nhất
trong toàn hệ thống Hội.
2. Ban Thường vụ Trung ương Hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành
Điều lệ này trong hệ thống Hội./.
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