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       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau gần 2 năm 
với sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban vận động, Bộ nội vụ đã ra Quyết 
định số: 949/QĐ-BNV, ngày 11 tháng 9 năm 2014, cho phép thành lập 
Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Ngày 11 và 12 tháng 
11 năm 2014, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt nam đã tổ 
chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội đã thảo luận Quy chế tạm thời về tổ 
chức hoạt động; Điều lệ Hội…Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của 
Đại hội, toàn thể Đại hội đã thảo luận và thông qua “ Chương trình hành 
động của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt nam, giai đoạn 
2015-2020: 

I.MỤC TIÊU: 
        Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được thành lập 
phấn đấu trở thành một tổ chức xã hội của các tổ chức, cá nhân tự 
nguyện tham gia nhằm góp phần giảm thiểu tiến tới khắc phục hoàn toàn 
ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bảo đảm an 
toàn cho nhân dân, hỗ trợ tích cực giúp nạn nhân bị tai nạn tái hòa nhập 
cộng đồng, tái định cư khỏi vùng ô nhiễm. 
        Trước mắt, xây dựng và phát triển Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả 
bom mìn Việt Nam trở thành một tổ chức xã hội có tác dụng tích cực 
trong hoạt động khắc phục bom mìn, vật nổ sau chiến tranh Việt Nam. 
Tuyên truyền tốt hiệu quả hoạt động của Hội tạo ảnh hưởng tốt trong đời 
sống xã hội và có uy tín quốc tế trên lĩnh vực khắc phục hậu quả bom 
mìn, vật nổ. 
         Bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và Kế hoạch 504 của Chính 
phủ để định hướng cho hoạt động của Hội. 
         II. NHIỆM VỤ: 
          Trước mắt hết sức coi trọng việc xây dựng và phát triển tổ chức 
Hội. Củng cố, kiện toàn và ổn định biên chế, tổ chức cấp Trung ương 
Hội. Bộ máy tổ chức được kiện toàn có chất lượng và phát huy hiệu quả 
hoạt động ngay từ đầu. Có trụ sở và địa chỉ tạm thời và từng bước phấn 
đấu để có trụ sở chính thức của Hội. Sớm tổ chức được Quỹ hoạt động 
và thiết lập Quy chế tài chính. 



          Phát triển đội ngũ Hội viên ở các địa phương và căn cứ vào thực tế 
địa phương để thành lập các Hội, Chi hội. Đặc biệt là các địa phương có 
tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề. Số Chi hội ở các tỉnh phía bắc 
khoảng từ 2-3 Chi hội; miền Trung khoảng 4 Chi hội; miền Nam khoảng 
4 Chi hội. Phấn đấu trong 5 năm đưa tổng số hội viên lên khoảng 1500 
người. Các Hội, Chi hội địa phương phấn đấu có trụ sở ổn định và tạo 
được quỹ bảo đảm cho các hoạt động cần thiết ban đầu. 
         Thiết lập mạng lưới quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, 
các tổ chức chính trị, xã hội để nâng cao hoạt động của Hội từ Trung 
ương đến địa phương như: Ban chỉ đạo Nhà nước về chương trình 504; 
Bộ nội vụ; Bộ quốc phòng; Bộ công an; Bộ LĐTB-XH… Mặt trận 
TQVN; Hội cựu chiến binh; Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ; Hội phụ nữ; 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… 
          Các Hội, Chi hội địa phương phải tăng cường mối quan hệ mật 
thiết, có hiệu quả với các doanh nghiệp, các tổ chức, các hiệp hội…trên 
địa bàn, xác lập được uy tín và vị thế của các Hội, Chi hội thông qua 
hoạt động cụ thể, sát thực tế ở địa phương. Các Hội, Chi hội hết sức coi 
trọng phát triển mạng lưới của mình để kịp thời phát hiện các vấn đề nảy 
sinh liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội để tham mưu đúng, 
trúng và bàn biện pháp tổ chức thực hiện. 
           Từ Trung ương Hội đến các Hội, Chi hội địa phương phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị thuộc Ban chỉ đạo chương trình 504 của 
Chính phủ tuyên truyền về thực trạng và hậu quả của bom mìn sót lại sau 
chiến tranh Việt Nam. Trên từng địa phương, từng vùng, các Hội, Chi 
hội phải nắm chắc thực trạng ô nhiễm bom mìn để tham mưu cho Trung 
ương Hội làm cơ sở cho tuyên truyền vận động hỗ trợ. 
            Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục, các hội viên phải có năng 
lực hiểu biết để hướng dẫn nhân dân phòng tránh tai nạn bom mìn, 
hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân tái định cư vùng ô nhiễm nặng và hay 
xảy ra nhiều tai nạn bom mìn. Muốn vậy phải khuyến khích hội viên tìm 
hiểu nghiên cứu những kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải 
pháp quản lý thiết bị và công nghệ trong phòng tránh, khắc phục hậu 
quả. 
            Bám sát thực tiễn, hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục 
đích, Điều lệ của Hội. Trên cơ sở đó chủ động khảo sát mức độ ô nhiễm 
bom mìn và ảnh hưởng của nó đối với đời sống sinh hoạt của nhân dân 
để có những dự liệu thông tin đúng, chuẩn xác. Kiến nghị kịp thời với 
Chính phủ, Ban chỉ đạo 504 các giải pháp khắc phục nhằm phục vụ phát 



triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho 
nhân dân. 
            Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có chuyên môn, 
chuyên ngành để lên kế hoạch thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cho 
hội viên nâng cao trình độ, kiến thức bom mìn để cùng với LLVT địa 
phương phát hiện và xử lý bom mìn, vật nổ, có năng lực vận động các tổ 
chức, cá nhân, nhân dân tham gia xã hội hóa khắc phục hậu quả bom 
mìn, vật nổ trên địa bàn. 
            Nâng cao hiệu quả hoạt động vận động tài trợ cho Quỹ hoạt động 
của Hội. Phấn đấu bước đầu đạt được chỉ tiêu 5 tỷ VND. Làm việc với 
cơ quan Nhà nước để đề nghị chế độ Hội đặc thù. Tuyên truyền sâu rộng 
về thực trạng và hậu quả do bom mìn sót lại sau chiến tranh Việt Nam để 
nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài, các cá nhân và tổ chức quốc tế, các cá nhân và tổ chức trong nước 
tài trợ, hỗ trợ hoạt động của Hội. 
 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

- Về tổ chức: 
              Kiện toàn tổ chức cấp Trung ương Hội, phân công cán bộ phụ 
trách từng ban, ngành. Các ban, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể từng 
năm, từng giai đoạn. Coi trọng chất lượng phát triển hội viên, Hội và Chi 
hội địa phương, xây dựng hệ thống quản lý, chỉ đạo chặt chẽ từ Trung 
ương Hội đến các Hội, Chi hội. Thiết lập mạng lưới quan hệ công tác với 
các cơ quan Chính phủ, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế. 
              Xác lập Trụ sở hoạt động của Hội, từng bước mua sắm, bổ sung 
cơ sở hạ tầng và thiết bị làm việc, từng bước xây dựng và ban hành nội 
quy, quy định làm việc cho cơ quan Hội, cho các Hội và Chi hội. 

- Về hoạt động Hội: 
              Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân 
viên, hội viên về vai trò vị trí, nhiêm vụ của Hội. Vận dụng các hình 
thức tuyên truyền, mỗi hội viên là một cán bộ tuyên truyền, đặc biệt coi 
trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm cho 
nhân dân, các tổ chức trong và ngoài nước hiểu rõ mục đích, tôn chỉ 
hoạt động của Hội. Từ đó Hội tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ cả 
về vật chất lẫn tinh thần, sự ủng hộ, tài trợ toàn diện, sâu rộng và ngày 
càng xã hội hóa các hoạt động của Hội. 
               Các Hội, Chi hội địa phương hết sức chủ động bám sát địa 
bàn, nắm chắc tình hình thực tiễn. Coi hoạt động hỗ trợ nạn nhân, giúp 
đỡ nhân dân là mục đích cao nhất, từ đó tăng cường mối quan hệ chặt 



chẽ với các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, doanh nghiệp địa 
phương. 

- Về vận động tài trợ: 
              Theo chức năng, nhiêm vụ và quyền hạn của Hội, Hội sẽ tăng 
cường quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để vận động tài trợ 
có hiệu quả. Phân công cán bộ chỉ đạo, theo dõi và lập kế hoạch vận 
động tài trợ. Các hình thức tài trợ có thể là tài trợ bằng tiền VND, bằng 
ngoại tệ hoặc bằng vật chất. Làm việc với các cơ quan Nhà nước đề 
nghị hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động của Hội. 
               Hội sẽ chủ động và chỉ đạo các Hội, Chi hội  địa phương phối 
hợp với các địa phương bị ô nhiễm nặng nề mở các chiến dịch tuyên 
truyền, vận động các nhà tài trợ trong nước và quốc tế tài trợ cho các dự 
án cụ thể trên các lĩnh vực làm sạch bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, phát 
triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng ô nhiễm nặng nề của địa 
phương. 
               Hội cũng sẽ vận động để lồng ghép các dự án của các chương 
trình thuộc dự án phát triển kinh tế- xã hội địa phương với các hoạt 
động có liên quan đến bom mìn, vật nổ để tăng thêm hiệu quả của dự án 
với mục tiêu tái hòa nhập cộng đồng ở vùng ô nhiễm bom mìn. 
               Xin giấy phép của Bộ thông tin và truyền thông xây dựng 
trang Web của Hội. Trước hết nhằm tăng cường hiệu quả của tuyên 
truyền các hoạt động của Hội trên hệ thống truyền thông cả nước. Cùng 
với nhiệm vụ tuyên truyền, trang Web của Hội có thể thu hút sự quảng 
bá thông tin của các tổ chức, các doanh nghiệp, các hiệp hội…có tài trợ 
cho hoạt động của Hội. 
                                                     * 
                                                  *     * 
                Chương trình hành động của Hội là thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của một tổ chức tự nguyện, tự thiện được sự giúp đỡ, tạo điều 
kiện hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội trong 
nước và quốc tế. Hội sẽ phấn đấu hết sức mình vì một mục tiêu giảm 
thiểu, tiến tới loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ sau 
chiến tranh góp phần bảo đảm an toàn lợi ích của nhân dân và góp phần 
phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 
 
                                                                      CHỦ TỊCH HỘI 
 
 
                                                    Trung tướng  NGUYỄN ĐỨC SOÁT 



           
 

 


