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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2022 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-BCĐ ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng, về việc thực hiện "Ngày 

toàn dân hiến máu tình nguyện". 

Thực hiện Công văn số 35/BCĐ ngày 11 tháng 10 nămm 2022 của Ban chỉ 

đạo VĐHMTN tỉnh Cao Bằng về việc hiến máu tình nguyện tại huyện Trùng 

Khánh. 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Trùng Khánh xây dựng 

kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức về tính nhân đạo cao cả trong hiến máu tình 

nguyện cứu người. Đặc biệt về tư tưởng, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác hiến máu tình nguyện. 

- Thông qua buổi Lễ hiến máu tình nguyện cũng là dịp để phát hiện, biểu 

dương, tôn vinh, khen thưởng, tri ân kịp thời những tấm gương điển hình, tiên tiến, 

những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương, xẻ chia, ý thức, trách nhiệm sống trong 

cộng đồng xã hội. 

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

các lực lượng xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, từng bước tạo dựng 

nét đẹp văn hóa hiến máu, máu cứu người với truyền thống đạo lý của người Việt 

Nam "Thương người như thể thương thân" cùng nhau tình nguyện vì cuộc sống 

cộng đồng. 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi, tự nguyện trong đoàn viên, hội viên, thanh 

niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong 

toàn huyện hướng về các hoạt động “Hiến máu tình nguyện” nhằm hỗ trợ phục vụ 

cấp cứu, điều trị cho người bệnh. 

2. Yêu cầu 

- Phải đảm bảo an toàn truyền máu cho người nhận, giảm nguy cơ mắc bệnh 

lây nhiễm qua đường truyền máu như HIV-AIDS, viêm gan B,C, sốt rét... 
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- Những người hiến máu là những người xác định hoàn toàn khỏe mạnh, và 

tự nguyện (không huyết áp cao, huyết áp thấp). 

- Việc tổ chức lấy máu phải đảm bảo chất lượng và an toàn đáp ứng nhu cầu 

cấp cứu điều trị. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

- Theo kế hoạch giao chỉ tiêu của tỉnh trong năm 2022, huyện Trùng Khánh 

tổ chức 02 đợt hiến máu tình nguyện. 

- Chỉ tiêu giao đợt 02 là 288 đơn vị (loại 250ml). 

- Tổng số người huy động tham gia hiến máu đợt 02/2022 từ 500 lượt người 

trở lên tham gia. 

1. Thời gian tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 02: ngày 

27/10/2022 

a. Thời gian khai mạc: 

- Từ 7h00: Ổn định tổ chức. 

- Từ 7h10: Khai mạc chương trình hiến máu tình nguyện. 

- Từ 7h20: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu và 

giải đáp nhanh những thắc mắc của người đến tham gia hiến máu tình nguyện, điều 

hành, tổ chức hiến máu theo kế hoạch. 

b. Các đơn vị có mặt tham gia ngày hội hiến máu: Tiến hành thực hiện các 

quy trình hiến máu tình nguyện. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND&UBND huyện. 

3. Thành phần tham gia Khai mạc ngày Hội hiến máu tình nguyện: 

- Đại diện BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các thành viên trong 

đoàn. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện. 

- Các Đoàn viên thanh niên trong đội tình nguyện viên (do Huyện đoàn 

Thanh niên huy động). 

- Các Y, Bác sỹ, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa huyện tham gia hỗ trợ tổ 

công tác của bệnh viện Đa khoa tỉnh cao Bằng, bộ phận phục vụ (do Bệnh viện Đa 

khoa huyện chọn cử). 

- Tất cả các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, 

đoàn viên công đoàn, hội viên được chọn cử đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VẬN ĐỘNG 
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1. Đối tượng vận động: 

Đối tượng vận động là công dân Việt Nam, từ 18 đến 60 tuổi đối với nam và 

nữ, có đủ cân nặng 42kg trở lên đối với nữ và 45kg trở lên đối với nam, cảm thấy 

mình thực sự là người khỏe mạnh đang sinh sống, làm việc tại huyện Trùng Khánh, 

số lượng huy động ít nhất 500 người. 

2. Thời gian vận động: Từ ngày 12/10 đến ngày 27/10/2022. 

3. Phương pháp vận động: 

- Vận động trực tiếp. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

các đơn vị liên quan vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người dân đủ điều kiện tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu gửi kèm. 

- Vận động gián tiếp: Thông qua các bản tin phát thanh trên hệ thống loa phát 

thanh của huyện và thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

4. Một số thông tin lưu ý cho người tham gia hiến máu tình nguyện: 

- Người đủ điều kiện hiến máu: Từ 18 đến 60 tuổi đối với nam và nữ, cảm 

thấy bản thân thực sự khỏe mạnh, không có các bệnh mãn tính, không đang uống 

các loại kháng sinh, có đủ cân nặng 42kg trở lên đối với nữ và 45kg trở lên đối với 

nam, phụ nữ không đang trong chu kỳ kinh nguyệt, không trong thời gian mang 

thai và con bú. 

- Trước ngày hiến máu: Nên ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá 

sức, thức khuya, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác. 

- Ngày hiến máu: Ăn nhẹ cơm hoặc cháo trước khi hiến máu 1 - 2 giờ, không 

nên ăn no, ăn đồ ăn nhiều đạm, nhiều mỡ, không được uống sữa, không được uống 

rượu, bia, đặc biệt không ăn phở vịt. 

- Tại điểm hiến máu: Thực hiện đúng hướng dẫn của Ban tổ chức và nhân 

viên y tế, chỉ rời khỏi địa điểm lấy máu khi cảm thấy sức khỏe hoàn toàn bình 

thường. 

- Sau khi hiến máu: Trong ba ngày đầu cần giữ sạch nơi chọc ven, không làm 

việc nặng quá sức, không uống rượu, bia. Liên hệ với Ban Chỉ đạo khi thấy sức 

khỏe có dấu hiệu bất thường. 

5. Quyền lợi người hiến máu: 

- Được khám, tư vấn sức khỏe, kiểm tra các xét nghiệm (để sàng lọc) miễn 

phí về nhóm máu, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét. 

- Được bồi dưỡng trực tiếp theo quy định. 

- Nhận giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. 
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- Được nhận thư cảm ơn, và thông báo kết quả tất cả các xét nghiệm máu đã 

thực hiện sau 15 ngày, được đảm bảo bí mật các thông tin về cá nhân theo đúng 

quy định. 

- Ngoài việc được bồi hoàn máu tương đương với số lượng được hiến, còn 

được ưu tiên trong việc nhận máu khi cần ở tất cả các bệnh viện công lập trên toàn 

quốc. 

6. Chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện: 

Giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn vận động 

theo chỉ tiêu phân bổ (gửi kèm). Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn thanh niên 

huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ - 

cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền 

vận động và cử người tham gia hiến máu tình nguyện trong đợt 02 năm 2022 đảm 

bảo đủ số lượng người huy động. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Kinh phí của BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng: 

- Cho người hiến máu: 

+ Ăn nhẹ nước uống tại chỗ, tương đương 30.000 đồng/người. 

+ Hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền mặt 50.000 đồng/người. 

+ Quà tặng bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người. 

- Các chi phí và trang bị, vật tư hóa chất sử dụng trong việc truyền, bảo quản, 

vận chuyển máu. 

2. Kinh phí hỗ trợ của huyện: 

- Hỗ trợ tiền ăn trưa cho những người đủ điều kiện hiến máu: 100.000 

đồng/người. 

- Tiền bồi dưỡng (đường sữa) cho mỗi người đủ điều kiện hiến máu:   95.000 

đồng/người. 

- In thư cảm ơn cho người tham gia hiến máu. 

- Trang trí hội trường, Pa nô, áp phích, Tờ rơi, khẩu hiệu. 

- Đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định: khẩu trang, nước 

rửa tay khử khuẩn. 

- Các khoản chi phí khác. 

Giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

xây dựng dự trù kinh phí tổ chức thực hiện theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Hội Chữ thập đỏ huyện: 

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp cùng các 

ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tuyên truyền vận động để đợt phát động hiến 

máu tình nguyện đạt kết quả, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn tuyên truyền 

vận động hội viên đến tham gia hiến máu tình nguyện.      

- Liên hệ với cơ quan thường trực BCĐ tỉnh và các cơ quan liên quan để đảm 

bảo cơ sở vật chất, trang bị, nhân lực, vật tư thuốc men phục vụ cho công tác hiến 

máu. 

- Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, hậu cần, giấy mời,... 

- Trực tiếp tham mưu cho trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu về tổ chức kiểm tra 

tiến độ thực hiện, theo dõi đôn đốc các hoạt động chuẩn bị và tiến hành ngày Hội, 

tổ chức tổng kết đợt vận động hiến máu tình nguyện. 

- Dự trù và sử dụng kinh phí huyện giao theo đúng quy định. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện: 

Có trách nhiệm tham mưu, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện 

đợt vận động hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2022 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan đoàn thể, các tổ 

chức chính trị - xã hội: 

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đến các hội viên và 

các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện năm đợt 02 năm 2022 đảm 

bảo chỉ tiêu, kế hoạch giao. 

4. Nghành Y tế: 

* Trung Tâm Y tế: Phân công nhiệm vụ 03 Bác sỹ, 05 kỹ thuật viên (điều 

dưỡng viên) tham gia lấy máu xét nghiệm, khám sàng lọc. 

* Bệnh viện Đa khoa huyện: Phân công nhiệm vụ 03 bác sỹ, 03 kỹ thuật viên 

(điều dưỡng viên) tham gia lấy máu xét nghiệm, khám sàng lọc và 02 nhân viên Y 

tế tham gia hướng dẫn công tác phòng, chống dịch, tư vấn, hỗ trợ cho người đăng 

ký tham gia hiến máu (khi cần thiết); Cử 01 Bác sỹ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu tại 

chỗ khi cần thiết, điều 01 xe cứu thương trực tại nơi tổ chức lấy máu, đề phòng 

trường hợp xảy ra ngoài mong muốn. 

* Phòng Y tế: Cử 03 đồng chí hỗ trợ công tác hậu cần. Chuẩn bị nước đun 

sôi để pha chè đường, cốc,... phục vụ người tham gia hiến máu, công tác hỗ trợ 

người sau khi hiến máu xong,... 

03 đơn vị nêu trên chủ động Lập danh sách, trích ngang cán bộ Y, Bác sỹ 

được cử làm nhiệm vụ trong buổi Lễ hiến máu về Ban Chỉ đạo hiến máu tình 

nguyện huyện, qua Hội Chữ thập đỏ huyện  trước ngày 20/10/2022. 
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5. Huyện Đoàn thanh niên: 

Cử 12 tình nguyện viên giúp Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện làm 

vệ sinh, xếp bàn nghế tại Hội trường (tầng II) UBND huyện Trùng Khánh (trước và 

sau buổi Lễ) và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu, cử 02 

Đoàn viên thanh niên giúp viết điền thông tin cá nhân và phát phiếu hồng cho 

người đăng ký tham gia hiến máu. (Riêng công tác vệ sinh và xếp bàn ghế tại Hội 

trường chuẩn bị xong trong ngày 26/10/2022).  

6. Trung tâm Văn hóa & Truyền thông huyện: 

- Chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức tuyên truyền vận 

động HMTN trước, trong và sau ngày tổ chức HMTN trên phương tiện đại chúng 

(loa, đài phát thanh địa phương), bố trí phương tiện chuyên dụng cổ động trên các 

tuyến đường trung tâm huyện, trục đường quốc lộ 4A và các tuyến đường nội thị, 

thị trấn Trà Lĩnh, thị trấn Trùng Khánh; tuyên truyền trực quan bằng băng zôn, 

khẩu hiệu… 

- Chuẩn bị trang trí, khánh tiết, tăng âm loa đài, treo băng rôn, khẩu hiệu, 

trong, ngoài Hội trường và một số trục đường chính (Băng rôn, khẩu hiệu treo tại 

các trục đường treo trước ngày 20/10/2022). 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Hướng dẫn sử dụng kinh phí cân đối 

ngân sách đảm bảo hỗ trợ đủ kinh phí theo quy định. 

8. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Giúp trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch giao, chỉ đạo cung 

cấp các thông tin về cuộc vận động hiến máu tình nguyện trên cổng thông tin điện 

tử huyện.  

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chỉ đạo, tuyên truyền vận động và tạo 

điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình đăng ký 

tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể 

tích cực tham gia cuộc vận động hiến máu tình nguyện huyện năm 2022 đạt kết quả 

cao nhất. Tuyên truyền đến các xóm, tổ dân phố vận động các tầng lớp nhân dân 

mỗi xóm, tổ dân phố ít nhất 01 người tham gia hiến máu tình nguyện. Cử cán bộ, 

công chức, thành lập Đoàn đơn vị mình đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện 

đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch giao.                         

* Các cơ quan được giao chỉ tiêu vận động tổng hợp lập danh sách người 

đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

hiến máu (Hội Chữ thập đỏ huyện) trước ngày 24/10/2022 (không lập danh sách 

những người đã đăng ký tham gia hiến máu ở các đợt vận động hiến máu tổ 
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chức trước đó nhưng không đủ điều kiện do bệnh tật hoặc huyết áp cao, huyết 

áp thấp). 

Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, chủ động tổ chức triển, khai thực hiện 

cuộc vận động hiến máu tình nguyện huyện đạt kết quả và đảm bảo đúng thời gian 

quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- Ban chỉ đạo tỉnh (UBND tỉnh) (b/c); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (b/c);                                            

- TT.Huyện ủy; TT.HDND huyện (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện;                  

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;                                                       

- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn;                                                        

- Lưu: VT, CTĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Chu Thị Vinh 
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GIAO CHỈ TIÊU CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THAM GIA 

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 01 NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-BCĐ  ngày       tháng 10  năm 2022 

của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Trùng Khánh) 

 

STT Đơn vị 
Tổng số 

người 
Ghi chú 

1 Văn phòng Huyện ủy + các Ban XD Đảng 03  

2 Văn phòng HĐND&UBND huyện 03  

3 Phòng Tài nguyên - Môi trường 02  

4 Văn phòng quản lý đất đai 02  

5 Trung tâm Y tế + các Trạm Y tế xã, thị trấn 15  

6 Bệnh viện Đa khoa huyện 06 Dự phòng 

7  Ngân hàng Nông nghiệp Trà Lĩnh + Trùng Khánh 04  

8 Khối Đoàn thể huyện 05  

9 Phòng KT-HT 02  

10 Phòng Y tế 01  

11 Ngân hàng chính sách XH 03  

12 Bảo hiểm XH 03  

13 Hạt kiểm Lâm  03  

14 Chi cục thuế  02  

15 Công an huyện  25  

16 Phòng Tài chính - KH 02  

17 Bưu điện 03  

18 Phòng Dân tộc 01  

19 Phòng Nông nghiệp &PTNT 02  

20 Kho bạc Nhà nước  02  

21 Phòng Tư pháp  01  

22 Chi cục thống kế 02  

23 Ban Quản lý rừng đầu nguồn 02  

24 Phòng Nội Vụ 02  

25 Phòng Lao động TBXH 02  

26 Tòa án nhân dân 02  

27 Viện KSND 02  

28 Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp 03  

29 Chi cục Thi hành án dân sự 02  

30 Trường THPT Thông Huề 04  

31 Trường THPT Pò Tấu 04  

32 Trường THPT Trùng Khánh 06  

33 Trường PTDTNT huyện Trùng Khánh 03  

34 Trung tâm Văn hóa và truyền thông 03  

35 Phòng VHTT 02  

36 Thanh Tra huyện 01  

37 Ban QLDA- ĐTXD 02  

38 Trung tâm GDNN-GDTX 03  

39 VNPT Trùng Khánh 02  

40 Điện Lực  06  
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41 Ngân hàng Liên Việt 03  

42 Xí nghiệp cấp nước Trùng Khánh 01  

43 Phòng GD&ĐT+ các trường thuộc Phòng GD 120  

44  Trường THPT Trà Lĩnh 3  

45 Trường THPT Quang Trung 3  

46 Trường PTDT Nội Trú Trà Lĩnh  3  

47 Đội quản lý thị trường  02  

48 Các xã, thị trấn mỗi đơn vị 

12 người 

trở lên/Đơn 

vị 

252 người trở 

lên 

 Tổng 525   

  

* Lưu ý:  

Trong các đợt hiến máu vừa qua, mặc dù Ban chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện huyện có giao chỉ tiêu cho từng đơn vị và hướng dẫn các điều kiện cần 

thiết cho người đăng ký tham gia hiến máu; tuy nhiên qua tổng hợp, vẫn có một số 

cơ quan, đơn vị không tham gia hoặc có danh sách tham gia nhưng toàn những 

trường hợp không đủ điều kiện (như đã nêu trong quy định). 

Tránh tình trạng mang tính đối phó trong vấn đề giao chỉ tiêu, Ban chỉ đạo đề 

nghị các đơn vị cần thực hiện công tác sàng lọc, tuyển chọn trước khi lập danh sách 

người đăng ký tham gia hiến máu gửi về Ban chỉ đạo. 

Nhằm hạn chế tập trung đông người cũng như tránh tình trạng chờ nhau 

không cần thiết, Ban chỉ đạo phân khung thời gian cho từng đơn vị tham gia hiến 

máu như sau: 

1. Từ 7h15 - 9h30: Các đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên 

đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

2. Từ 9h30 - 11h30: Các đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục, đoàn viên 

thanh niên đến từ các đơn vị trường học, Trung tâm GDNN-GDTX. 

----------------------------------- 
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