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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu vận động 

HMTN năm 2022, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Xuân 

Trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động HMTN và tổ chức tiếp nhận máu 

năm 2022 trên địa bàn huyện, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân trong huyện về tầm quan trọng, tính nhân văn sâu sắc và nghĩa cử cao 

đẹp của việc HMTN cứu người; vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia HMTN, góp phần giải quyết khó khăn về máu cho cấp cứu và điều trị bệnh 

tại các bệnh viện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Tổ chức tốt các hoạt động HMTN, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và giải quyết 

kịp thời các chế độ, quyền lợi cho người hiến máu theo quy định của Nhà nước; đảm 

bảo an toàn trước, trong và sau khi hiến máu. 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy rõ trách 

nhiệm, quyền lợi đối với công tác HMTN, từ đó tự nguyện tham gia HMTN nhằm 

từng bước tiến tới xã hội hóa công tác HMTN. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động để có nhiều đơn vị, cá nhân tham 

gia đăng ký HMTN. 

- Mỗi xã, thị trấn có từ 15 người trở lên đăng ký tham gia HMTN. Mỗi cơ quan, 

đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có từ 20% số cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trở lên đăng ký tham gia HMTN. 

- Phấn đấu: toàn huyện có từ 1.200 người trở lên tham gia đăng ký hiến máu và 

đạt được từ 850 người cho máu trở lên. 
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III. NỘI DUNG 

1. Nội dung các hoạt động: 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, vận động HMTN và tổ 

chức tiếp nhận máu năm 2022 tới BCĐ vận động HMTN các xã, thị trấn, các cơ quan, 

đơn vị trong toàn huyện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ trong việc thực 

hiện vận động và tổ chức hiến máu. 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan, tổ chức tọa 

đàm, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở về ý 

nghĩa, tính nhân đạo của việc hiến máu tự nguyện và hiến máu an toàn. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của BCĐ và Hội chữ thập đỏ các cấp trong việc 

tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch HMTN. 

Đẩy mạnh các hoạt động của đội tình nguyện viên, lực lượng thanh thiếu niên để 

tuyên truyền HMTN. 

- Ban chỉ đạo HMTN các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn, 

tổ chức tốt việc tư vấn và đăng ký hiến máu, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Vận động hiến máu nhắc lại và thực hiện tốt các hoạt động chăm lo sức khỏe 

cho người HMTN để động viên, khuyến khích phát triển lực lượng HMTN. 

- Tổ chức tiếp nhận máu. 

2. Thời gian: 

- Ngày 15/11/2022 : Họp Ban chỉ đạo HMTN huyện. 

- Từ ngày 24/11/2022 : Tổng hợp danh sách đăng ký hiến máu và chuẩn bị các 

điều kiện cho việc tiếp nhận máu. 

- Ngày 30/11/2022: Tổ chức tiếp nhận hiến máu. 

3. Địa điểm: Tiếp nhận máu tại Nhà Văn hoá huyện Xuân Trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ huyện:  

- Tham mưu BCĐ vận động HMTN huyện triển khai thực hiện đầy đủ các nội 

dung theo Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo mục đích, yêu cầu 

đề ra. 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia HMTN. 

- Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chuẩn bị các điều 

kiện tiếp nhận máu, đảm bảo quyền lợi của người tham gia hiến máu theo quy định. 

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Ban chỉ đạo 

HMTN tỉnh theo quy định.  
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2. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với Hội 

CTĐ huyện đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN để các tầng 

lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tình nguyện tham gia. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện: Tư vấn sức khoẻ, hỗ trợ chuyên môn giúp 

Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động HMTN, đặc biệt trong ngày tiếp nhận máu tại huyện. 

4. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo vận động 

HMTN và xây dựng Kế hoạch HMTN phù hợp với tình hình địa phương. Chỉ đạo 

Trạm y tế, các ban ngành, hội, đoàn thể của địa phương tích cực tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hiến máu, 

đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo chỉ tiêu phân bổ. Tổ chức sơ, tổng kết, báo cáo 

kết quả hoạt động HMTN về Thường trực Ban chỉ đạo HMTN huyện (qua Hội CTĐ 

huyện tổng hợp). 

5. Các đơn vị được giao chỉ tiêu vận động HMTN: 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân đăng 

ký HMTN, quan tâm vận động người hiến máu nhắc lại, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 

được giao (theo bảng chỉ tiêu gửi kèm). 

- Lập danh sách người tham gia HMTN (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Hội Chữ 

thập đỏ huyện, bản mềm gửi vào hòm thư điện tử nguyenthidiepttds@gmail.com 

trước ngày 22/11/2022.  

6. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Vận động HMTN huyện: Tuyên 

truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị 

nơi công tác và địa phương được giao phụ trách tích cực tham gia ngày hội “Những 

giọt máu hồng” năm 2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc 

báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo HMTN huyện (qua Hội Chữ thập đỏ huyện - Điện 

thoại 02283.886.957) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ Vận động HMTN tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ Vận động HMTN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CTĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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