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Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc
tế

Phong trào này được đặt tên theo hai biểu trưng Chữ thập đỏ
và Trăng lưỡi liềm đỏ.
Thành lập

1863
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Phương thức
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Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là tổ chức theo nhân đạo chủ nghĩa
lớn nhất trên thế giới, thường được gọi là Hội Chữ thập đỏ hay Hội Hồng thập tự, theo
biểu trưng đầu tiên của họ. Nó gồm có Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ở Genève, Hiệp
hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), và 183 hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng
lưỡi liềm đỏ quốc gia riêng mà hiện nay được là thành viên chính thức của IFRC và được
ICRC công nhận. Tất cả những tổ chức này không phụ thuộc nhau theo pháp lý, nhưng có
liên quan với nhau do những căn bản, mục đích, biểu trưng, quy chế, và cơ quan giống nhau.
Phong trào này tự giác và phi chính phủ. Mục đích đã được tuyên bố là để bảo vệ sự sống và
sức khỏe con người, để bảo đảm là con người được tôn trọng, và để tránh và giảm bớt khổ
sở, họ không phân biệt theo quốc tịch, dân tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng, giai cấp, hoặc quan
điểm chính trị.
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Lịch sử
Ngày 29 tháng 10, 1863, 16 nước kết thúc hội nghị ở Genève và thành lập hội Chữ thập đỏ
quốc tế với Hiệp định Genève thứ nhất. Tổ chức này có hơn 97 triệu tình nguyện viên.[1] Các
nguyên tắc gốc của phong trào là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất,
và toàn cầu.

Biểu trưng
Lá cờ của phong trào này là Chữ thập đỏ trên nền trắng. Do biểu tượng này không thích hợp
với niềm tin tôn giáo ở một số nước, nên biểu tượng Trăng lưỡi liềm đỏ được dùng thay ở
các nước Hồi giáo phần nhiều. Ngày 8 tháng 12 năm 2005, một hội nghị ngoại giao bổ sung
Hiệp định Genève thứ nhất, để những hội quốc gia của phong trào sử dụng lá Tinh thể Đỏ
(cũng được gọi là "Pha lê Đỏ"), biểu trưng thứ ba của Phong trào, với biểu trưng đặc biệt
của hội ghép vào giữa. Hành động này để hội Magen David Adom của Israel gia nhập, tại vì
trước đây họ sử dụng và đặt tên theo biểu trưng Ngôi sao David đỏ. Trước đây, Iran còn
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dùng biểu tượng sư tử đỏ. Ngoài ra, các hội chữ thập đỏ quốc gia còn có thể dùng biểu trưng
riêng bên cạnh chữ thập đỏ truyền thống.



Lá cờ Pha lê Đỏ



Chữ thập đỏ (Các nước có truyền thống Cơ đốc giáo hoặc không)



Trăng lưỡi liềm đỏ (Thế giới Hồi giáo)



Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ (Một nỗ lực dung hòa)



Ngôi sao David đỏ (Israel)



Sư tử đỏ (Iran ngày xưa)
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Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
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Chú thích
1. ^ American Red Cross: Understanding the Movement
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Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế
Hiệp Hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
o Thêm chi tiết về Phong trào

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Ch%E1%BB%AF_th%E1%BA%ADp_
%C4%91%E1%BB%8F_v%C3%A0_Tr%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A1i_li%E1%BB%81m_%
C4%91%E1%BB%8F_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF

Hội Hồng Thập Tự Việt Nam
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Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Người sáng lập
Kiểu tổ chức
Thành lập
Trụ sở

Bộ trưởng Bộ nội vụ Tôn Đức Thắng
[cần dẫn nguồn]

Tổ chức xã hội
31/5/1947
82 Nguyễn Du, Hà Nội

Nguồn gốc

Hội Hồng thập tự Việt Nam

Nhân vật
quan trọng

Chủ tịch danh dự:
Hồ Chí Minh
Đỗ Mười
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Trần Đức Lương
Trương Tấn Sang[1]
Khu vực hoạt động
Trang web

Việt Nam
redcross.org.vn

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (tên cũ: Hồng Thập Tự Việt Nam) là tổ chức xã hội quần
chúng, Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ
thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp
và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ và nguyên tắc cơ bản
tương tự của Phong trào Chữ thập đỏ là Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện,
Thống nhất, Toàn cầu.
Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam có tên gọi ban đầu là Hồng Thập Tự Việt Nam. Hội được thành
lập ngày 23/11/1946...
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Lịch sử
Miền Bắc
Ngày 23/11/1946, Đại hội Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất đã họp tại Vân Đình, Ứng
Hòa tỉnh Hà Đông (Hà Tây cũ), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Đây
chính là tổ chức tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam một tổ chức với tôn chỉ công tác
nhân đạo của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại hội đã mời Chủ tịch Hồ Chí Minh
làm Chủ tịch danh dự và bầu bác sĩ Vũ Đình Tụng là Hội trưởng, tương đương các Chủ tịch
sau này [cần dẫn nguồn].
Miền Nam
Ở vùng do Quốc gia Việt Nam kiểm soát, Hội Hồng Thập Tự có chi bộ riêng, mang tên Hội
Hồng Thập Tự Việt Nam, thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1951 do bác sĩ Hồ Văn Nhựt.[2]
Chi bộ này sau đó do Việt Nam Cộng hòa thừa kế cho đến năm 1976. Có 1 con đường chính
tại Sài Gòn được mang tên Hồng Thập Tự, sau này là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và nay là
đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Trong khi đó khi Mặt trận Giải phóng Miền Nam được thành lập, ngày 27/2/1961, tổ chức
Hồng thập tự giải phóng của Mặt trận ra đời do Bác sĩ Phùng Văn Cung làm Chủ tịch Hội,
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và sau đó là Giáo sư Nguyễn Văn Thủ làm chủ tịch Hội Hồng thập tự Cộng hòa Miền Nam
Việt Nam (1973-1976) [cần dẫn nguồn]

Chủ tịch hội qua các thời kỳ








Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1946-1973)
Bác sĩ Hồ Văn Nhựt, Sáng lập viên Hội Hồng Thập Tự Việt Nam (1951)
Giáo sư Nguyễn Văn Thủ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1976-1984)
GS.TS Nguyễn Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1988-2003)
GS.TSKH Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (2003 - 6/2007)
TS Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (6/2007 - 6/2012)
Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (7/2012 - đến nay)

Xem thêm


Caritas Việt Nam

Tham khảo
1. ^ Lịch sử HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Việt Nam, TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Việt Nam
2. ^ Lê Văn Trá. L’oeuvre de la Croix Rouge Vietnamienne – Une longue interview du Dr Hồ
Văn Nhựt. L’ami du peuple, Saigon, 26 Juillet 1953. Edited by Nguyễn Thế Truyền.
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Tổng hợp: Nam Phong
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