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KẾ HOẠCH 

Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 

 

Thực hiện công văn số 25/CV-BCĐ ngày 22/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn về giao chỉ tiêu hiến máu năm 2019, 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Lộc Bình xây dựng 

kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động kêu gọi, động viên đông đảo 

các lực lượng xã hội tích cực tham gia HMTN, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu 

phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Từng bước tạo 

dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người, về truyền thống đạo lý người Việt Nam 

“Thương người như thể thương thân”. 

2. Tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi và tự nguyện trong đoàn viên thanh 

niên học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về hoạt động HMTN. 

3. Việc tuyên truyền, vận động HMTN phải được tiến hành thường xuyên, 

liên tục; tổ chức tiếp nhận máu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia 

hiến máu.  

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu  

Tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phấn đấu vận động 

từ 650 người đăng ký HMTN trở lên, dự kiến tiếp nhận được ít nhất 300 đơn vị 

máu theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Vận động xây dựng và phát triển quỹ 

HMTN, tạo nguồn lực hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng những 

người tham gia hiến máu tình nguyện. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

- Công tác hiến máu tình nguyện là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng 

đồng xã hội, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, công 

nhân, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình 

nguyện nêu cao tinh thần nhân văn của dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của 

phong trào hiến máu tình nguyện huyện Lộc Bình. 

- Các cơ quan, ban, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo đẩy 

mạnh, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện; tạo 

điều kiện kinh phí, thời gian tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động và tổ 

chức hiến máu tình nguyện. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu trên đường phố, 

phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Thời gian, địa điểm và chỉ tiêu tổ chức hiến máu tình nguyện  
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- Căn cứ chỉ tiêu năm 2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 

nguyện tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Lộc Bình tổ 

chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, thời gian tổ chức hiến máu ngày 

08/6/2019 (Thứ Bẩy) tại Hội trường HĐND và UBND huyện Lộc Bình. 

- Trên cơ sở kết quả hiến máu tình nguyện năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch 

tỉnh giao năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện lập kế 

hoạch, phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu năm 2019 cho các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ở địa bàn huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn (có biểu chỉ tiêu kèm theo). Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch 

Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện giao, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ 

động đăng kí số tình nguyện viên đăng kí hiến máu với Hội Chữ thập đỏ huyện để 

phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng UBND và UBND huyện để tổ 

chức vận động, hiến máu đạt kết quả cao. 

4. Thông điệp 

- Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp. 

- Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại. 

- Một giọt máu - Một tấm lòng. 

- Kết nối trái tim - Kết nối sự sống. 

- Máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta. 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Tổ chức    phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 

a) Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 08/6/2019 (Thứ Bẩy). 

b) Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện Lộc Bình. 

 c) Thành phần tham dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Viện huyết học - Truyền máu Trung ương; 

- Đại biểu tỉnh: 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo khoa Huyết học - Truyền máu bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm tỉnh. 

- Đại biểu huyện: 

+ Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

+ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban M t trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Liên đoàn 

Lao động huyện; Hội Liên hiệp  hụ nữ huyện; Huyện đoàn; Hội Nông dân huyện; 

Hội Cựu chiến binh huyện; Hội Người cao tuổi huyện; Hội Đông y huyện; Hội 

Chữ thập đỏ huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 
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+ Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đoàn kinh 

tế quốc phòng 338, Đồn biên phòng Cửa khẩu Chi Ma; 

+ Đại diện lãnh đạo Công ty nhiệt điện Na Dương, Công ty than Na Dương; 

+ Đại diện lãnh đạo các trường: TH T Lộc Bình; TH T Na Dương, TH T 

xã Tú Đoạn, Trung tâm  DNN- DTX, Trường THCS Dân tộc Nội trú; 

+ Hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Lực lượng tham gia HMTN: Các tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến 

máu tình nguyện khoảng 650 người. 

- Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ hoạt động ngày hiến máu tình nguyện: 

38 người. 

+ Trung tâm Y tế huyện: 10 người; 

+ Huyện Đoàn: 14 người; 

+ Công an huyện: 02 người; 

+ Tình nguyện viên chữ thập đỏ: 12 người. 

d) Nội dung chương trình 

- Đón tiếp đại biểu; 

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện khai mạc, phát động phong 

trào HMTN; 

- Lãnh đạo Ban CĐVĐHMTN tỉnh phát biểu;  

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền về mục đích ý nghĩa HMTN 

trước mắt và lâu dài; 

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành vận động hiến máu và HMTN; 

- Đại diện người hiến máu hưởng ứng lời kêu gọi của Trưởng Ban chỉ đạo 

phát biểu cảm tưởng (Đoàn thanh niên); 

- Tổ chức ủng hộ trực tiếp Quỹ “Hiến máu tình nguyện” (Mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức huyện, xã, thị trấn, trường học ủng hộ ít nhất từ 10.000đ trở lên, 

có thể ủng hộ tại buổi lễ ho c nộp về Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Bình, Ho c ủng 

hộ qua Tài khoản số 8405201004762 - tại Ngân hàng AGRIBANH chi nhánh 

huyện  ộc Bình, địa chỉ số 01 phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn); 

- Kiểm quỹ ủng hộ. 

- Thực hiện công tác hiến máu tình nguyện. 

2. Tổ chức hiến máu 

a) Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 08/6/2019 (Thứ Bảy) 

b) Địa điểm: Nhà đa năng UBND huyện Lộc Bình. 

c) Thành phần tham gia: 
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- Lực lượng tham gia đăng ký xét nghiệm và hiến máu: 650 người tình 

nguyện hiến máu trở lên. 

- Lượng máu dự kiến tiếp nhận: từ 300 đơn vị máu trở lên. 

d) Đơn vị chủ trì 

- Thực hiện xét nghiệm và tiếp nhận máu: Viện huyết học - Truyền máu 

Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Trung tâm Y tế huyện 

-  hối hợp thực hiện: Hội Chữ thập đỏ huyện, Huyện đoàn. 

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng: T ng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc hiến máu tình nguyện. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

- Cá nhân đã hiến máu từ 03 lần trở lên mà chưa được khen thưởng trong 03 

năm gần đây. 

- Tập thể vượt chỉ tiêu về số lượng hiến máu tình nguyện từ 20% trở lên kế 

hoạch được giao năm 2018. 

3. Hồ sơ đề nghị 

- Tờ trình, biên bản họp xét, danh sách trích ngang nêu tóm tắt thành tích 

nổi bật của tập thể, cá nhân. 

- Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của đơn vị quản lí 

ho c chính quyền địa phương nơi cư trú (mẫu gửi kèm). 

4. Thời gian hoàn thành 

- Các cơ quan đơn vị hoàn thành hồ sơ khen thưởng gửi về Hội Chữ thập đỏ 

huyện trước ngày 05/5/2019. 

- Hội Chữ thập đỏ huyện hoàn thiện hồ sơ gửi về  hòng Nội vụ trước ngày 

10/5/2019. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Hội Chữ thập đỏ huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN 

huyện) 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện xây dựng kế hoạch, 

phân công nhiệm vụ; là đầu mối phối hợp, liên hệ ch t chẽ với các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng  

chương trình, giấy mời, lập danh sách đại biểu mời, tổ chức vận động hiến máu 

tình nguyện năm 2019. 

-  hối hợp với Viện huyết học trung ương, khoa huyết học truyền máu bệnh 

viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh chuẩn 

bị tốt các điều kiện, phương tiện tiếp nhận máu. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế 

hoạch đề ra. 
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- Tham mưu, xây dựng dự toán và thanh toán chi phí cho ngày hội hiến máu 

theo chế độ.  

- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, khánh tiết lễ vận động  

HMTN huyện Lộc Bình năm 2019. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể đăng ký hiến máu theo chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục vận 

động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HMTN của huyện đúng mục đích, đúng 

chế độ theo quy định hiện hành. 

2. Huyện đoàn 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn tự nguyện tham gia HMTN. 

- Cử đoàn viên tham gia lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ HMTN  

3. Trung tâm Y tế huyện 

-  hối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện đón tiếp Ban Chỉ đạo vận động 

HMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các thành viên khoa huyết học truyền máu 

bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và triển khai thực hiện tốt các nội dung liên 

quan. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp nhận máu, đảm bảo an toàn, sẵn 

sàng ứng phó trong các tình huống cấp cứu, hồi sức (nếu có xảy ra). 

- Cử 10 người tham gia lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ HMTN. 

4. Phòng Nội vụ 

Tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện để đề nghị Chủ 

tịch UBND huyện khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện và hiến máu tình nguyện, thực 

hiện công tác thi đua khen thưởng tại buổi lễ vận động hiến máu tình nguyện năm 

2019. 

5. Công an huyện  

Cử thành viên tham gia lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ HMTN. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức vận 

động hiến máu tình nguyện năm 2019.  

7. Điện lực  ộc Bình 

Đảm bảo cung cấp điện để tổ chức tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện 

năm 2019 vào ngày 08/6/2019. 

8. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện 

- Tổ chức tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện trước, trong và 

sau thời gian diễn ra ngày HMTN năm 2019. 

- Thực hiện viết bài, đưa tin thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình 

nguyện 2019. 
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-  hối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Y tế huyện,  hòng Văn 

hóa và Thông tin chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức về giáo dục sức khỏe cộng đồng, vận 

động các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN.  

- Tổ chức căng treo khẩu hiệu, áp phích, phát tờ rơi, diễu hành cổ động tổ 

chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. 

-  hối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị địa điểm, trang trí khánh 

tiết, tăng âm loa đài cho ngày HMTN năm 2019. 

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 hối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị địa điểm tổ chức hiến máu 

tình nguyện; xây dựng kế hoạch, chương trình, giấy mời tổ chức vận động hiến 

máu tình nguyện năm 2019. 

10. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn và các 

thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 

viên, thanh niên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình về những điều cần biết 

đối với HMTN, mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. 

- Tham gia ủng hộ trực tiếp Quỹ “Hiến máu tình nguyện” của huyện; kết 

quả sẽ thông báo trên Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện.  

- Vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động và nhân 

dân đăng ký và tham gia hiến máu đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra lập danh sách 

đăng ký gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 30/4/2019 (theo biểu mẫu 
gửi kèm). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. 

Ban Chỉ đạo HMTN huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện (Hội Chữ thập đỏ huyện), 

ĐT:(0205)3 840 177 để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ HMTN tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa TT tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT,  CT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo VĐHMTN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP và CV Văn xã; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Minh 

 


		2019-04-04T18:43:16-0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Bình<locbinh@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




