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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang về việc Tuyên truyền, vận động và tổ 
chức hiến máu tình nguyện năm 2021. 

Căn cứ kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 20/8/2021 của ban chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang về việc Phối hợp tổ chức Chương trình    

“Hành trình đỏ” 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn (sau đây gọi tắt 
là Ban Chỉ đạo) xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện năm 

2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang triển khai các hoạt động 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, 

đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên, đoàn viên, hội viên, 
thanh niên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 
hội viên, thanh niên huyện tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện. Với tinh thần 

“ Mỗi giọt máu - một tấm lòng” “ Trái tim khoẻ - hiến máu cứu người” 

- Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp nhận với số lượng lớn để dự 
phòng tai nạn, góp phần điều phối máu trên phạm vi toàn tỉnh và phục vụ cho nhu 

cầu cấp cứu và dự trữ máu trong năm 2021. 

2. Yêu cầu  

- Đối tượng tham gia hiến máu nhân đạo phải có đầy đủ sức khoẻ và các 
điều kiện khác theo quy định và tham gia hiến máu nhân đạo với tinh thần tự 

nguyện, hiến máu cứu người, không vụ lợi. 

- Các tổ chức tuyên truyền vận động mọi công dân trong độ tuổi, đoàn viên 

thanh niên, cán bộ viên chức nhận thức và hiểu biết ý nghĩa của việc tham gia hiến 
máu nhân đạo để chủ động tham gia hiến máu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU. 

1. Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 00, Chủ nhật ngày 12/9/2021. 

2. Địa điểm: Hội trường huyện Yên Sơn, Nhà thi đấu huyện.                                          

3. Số người tham gia: 1.050 người. 

4. Số đơn vị máu: 400 đơn vị trở lên. 
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thông điệp của Ngày hội hiến máu  

- “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”; 

- “Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên”; 

- “Máu của bạn là cuộc sống của bệnh nhân”; 

- “Cho máu đúng hướng dẫn không có hại cho sức khỏe”; 

- “An toàn máu bắt đầu từ mỗi chúng ta”; 

- “Máu cứu sống tính mạng con người”; 

2. Về công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu về Ngày hội hiến máu tình nguyện 

huyện Yên Sơn năm 2021, tuyên truyền những thông tin cơ bản về Hiến máu tình 
nguyện, và bệnh tan máu bẩm sinh trên Đài phát thanh và Truyền hình huyện và các 

phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 02/9/2021 đến ngày 11/9/2021.  

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ tuyên truyền cho các hoạt động của 

Ngày hội. 

3. Nội dung hoạt động: Tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện huyện Yên 

Sơn năm 2021. 

3.1. Thành phần tham dự 

+ Đại biểu Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh; Tỉnh đoàn Tuyên Quang; Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình 
nguyện tỉnh Tuyên Quang; Câu lạc bộ “ Giọt hồng xứ Tuyên” Ban Chỉ đạo vận 

động Hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn; Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn; 
Huyện đoàn Yên Sơn và đại biểu của các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện có liên quan. 

+ Các đơn vị phối hợp, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên 

thanh niên, người hiến máu tiêu biểu, bệnh nhân được nhận máu. 

+ Huy động từ 1.000 người trở lên tham dự Ngày hội hiến máu tình nguyện và 

đăng ký hiến máu, trong đó có 600 người trở lên trực tiếp tham gia hiến máu tại ngày 
Hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn năm 2021. 

3.2. Chương trình 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Phát biểu khai mạc kết nối Chương trình “ Hành trình đỏ” năm 2021 và 
ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn năm 2021; 

+ Phát biểu hưởng ứng của tình nguyện viên 05 lần hiến máu trở lên; 

+ Khen thưởng; 

+ Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện;  

3.3. Lực lượng huy động tham gia hiến máu tình nguyện được phân bổ 
như sau: 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Sơn: Huy động 200 người trở lên 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Huy động 200 người trở lên (ngoài số người 
các cơ quan đơn vị huy động). 

- Liên đoàn Lao động huyện huy động 150 người trở lên (ngoài số người các 
đơn vị đã huy động). 

- Công an huyện: Huy động 20 người trở lên. 

- Hội Nông dân huyện: Huy động 100 người trở lên, không trùng với đơn vị, 

tổ chức khác. 

- Hội LHPN huyện: Huy động 100 người trở lên, không trùng với đơn vị tổ 
chức khác. 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn huy động mỗi cơ sở 10 người trở lên, 
không trùng với đơn vị tổ chức khác 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

- Báo cáo Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh về nội dung, 

chương trình ngày hội. 

- Phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ huyện Yên Sơn liên hệ Khoa Huyết học - 

Truyền máu bệnh viện Đa khoa tỉnh, Câu lạc bộ “ Giọt hồng xứ Tuyên” bố trí lực 
lượng y bác sỹ của bệnh viện chuẩn bị các thiết bị, phương tiên xét nghiệm, 

giường, phiếu đăng ký hiến máu cho người tham gia hiến máu tình nguyện, đảm 
bảo tiếp nhận 400 đơn vị máu trở lên. 

2. Hội Chữ Thập đỏ huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện và Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Sơn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức, ý nghĩa nhân văn cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện; chuẩn bị 
cờ, biểu ngữ, băng rôn tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào hiến máu tình 

nguyện; trang trí khánh tiết. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên 

quan chuẩn bị tốt địa điểm, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết cho 
Ngày hiến máu. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Huyện đoàn Yên Sơn tiếp đón đại biểu. 

- Là cơ quan đầu mối liên hệ, phối hợp với Ban tổ chức Ngày hội hiến máu tình 

nguyện huyện Yên Sơn năm 2021 và các cơ quan, phòng, ban, đơn vị liên quan xây 
dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này; chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo 

UBND huyện; chuẩn bị nội dung tuyên truyền trước, trong thời gian hoạt động của 
Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn năm 2021 diễn ra tại huyện.  

- Liên hệ Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Khoa Huyết học - Truyền máu bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang; Trung 
tâm văn hóa Thông tin và thể thao huyện; phòng Văn hóa thông tin thể thao huyện; 

Phòng Y tế huyện; Bệnh viện Đa khoa ATK, Trung tâm y tế huyện chuẩn bị các 
điều kiện tổ chức các hoạt động của Ngày hội hiến máu tình nguyện. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện tại ngày Hội 
hiến máu tình nguyện. 
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- Tổng hợp danh sách, lập dự trù kinh phí tổ chức Ngày hội hiến máu tình 
nguyện huyện Yên Sơn năm 2021. Chi trả các phần kinh phí bồi dưỡng cho người 

hiến máu tình nguyện và làm các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh 

Tuyên Quang, huyện Yên Sơn đưa tin về Ngày hội. 

3. Phòng Y tế huyện (Phó trưởng Ban chỉ đạo) 

- Phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện Yên Sơn, huyện Đoàn Yên Sơn, 
Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện chuẩn bị các điều kiện để thực hiện 
các nội dung của Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

- Báo cáo Sở Y tế tỉnh về nội dung, chương trình của ngày hội. 

4. Huyện Đoàn Yên Sơn (Phó trưởng Ban chỉ đạo) 

- Phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
vận động, huy động 200 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội đăng ký hiến máu, 

trong đó có ít nhất 100 người trực tiếp hiến máu. 

 - Lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu cho 01 đoàn viên tiêu biểu (đã hiến máu 

từ 05 lần trở nên) phát biểu tại Ngày hội.  

5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện (Phó trưởng Ban chỉ đạo) 

Chỉ đạo các thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện, mặt trận Tổ quốc các xã, 
thị trấn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, cử người 

tham gia hiến máu trực tiếp tại Ngày hội. 

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Phối hợp tuyên truyền vận động cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hiến máu tại Ngày hiến 

máu tình nguyện năm 2021. 

7. Bệnh viện đa khoa khu vực ATK (Đơn vị phối hợp) 

 Cử 04 cán bộ, bác sĩ, y sĩ của bệnh viện tham gia phối hợp với Khoa Huyết 
học - Truyền máu bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện chuẩn bị các trang 

thiết bị, phương tiện xét nghiệm, bảo đảm tiếp nhận được 400 đơn vị máu trở lên.  

8. Trung tâm Y tế huyện  

 Cử 12 cán bộ, y sĩ của Trung tâm tham gia phối hợp với Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa khu vực ATK chuẩn bị các trang thiết 

bị, phương tiện xét nghiệm cho người tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo 
tiếp nhận được 400 đơn vị máu trở lên. 

9. Văn phòng huyện: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị các điều 
kiện để tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện năm 2021 (Hội trường, nước uống, 

các đại biểu…).; tham mưu phát hành giấy mời đại biểu dự các hoạt động của 
chương trình.  

10. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tăng cường hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động nhân 
dân trên hệ thống truyền thanh không dây, mạng xã hội (Zalo, facebook…) về nội 

dung ngày hội hiến máu tình nguyện. 
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11. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

- Phối hợp với Huyện đoàn Yên Sơn và các cơ quan liên quan tuyên truyền 

phát thanh về nội dung Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 trên hệ thống loa 
truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử của huyện. Tổ chức treo ma két, băng rôn, cờ 

phướn tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện xong trước ngày 07/8/2021. 

- Tuyên truyền lưu động tại các xã khu vực trung tâm huyện về ngày hiến 

máu từ ngày 06/9 đến ngày 11/9/2021. 

- Chuẩn bị trang âm loa máy trong Hội trường, cử 01 cán bộ phụ trách và điều 
chỉnh âm thanh trong ngày 12/9/2021. 

- Cử phóng viên ghi hình, đưa tin về hoạt động của Ngày hội hiến máu tình 
nguyện huyện Yên Sơn năm 2021. 

- Nội dung Ma két: Ngày hội Hiến máu hưởng ứng “Hành trình đỏ” 2021. 

- Nội dung 02 băng rôn tại Hội trường huyện: “Hiến máu cứu người - một 

nghĩa cử cao đẹp”, “Hiến máu an toàn đừng ngại COVID”. 

- Nội dung 01 băng rôn treo tại cổng trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

“ Hiến máu cứu người -  Xin đừng thờ ơ” 

- Nội dung 03 bảng chỉ dẫn: Khu vực đăng ký hiến máu; Khu vực khám sàng 

lọc; Khu vực nhận giấy chứng nhận và quà tặng 

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định kinh phí hỗ trợ đối với tất cả 

các nội dung thuộc trách nhiệm của huyện trong Ngày hiến máu tình nguyện huyện 
Yên Sơn năm 2021, báo cáo Ủy ban nhân huyện theo quy định. 

13. Công an huyện  

- Cử cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày hiến máu. 

- Xây dựng phương án sắp xếp phương tiện ô tô, xe máy. 

- Đảm bảo an ninh giao thông tại khu vực cổng huyện trong thời gian diễn ra 
Ngày hội. 

- Huy động ít nhất 20 người tham gia hiến máu trực tiếp tại ngày hội. 

13. Công ty Điện lực Yên Sơn 

- Đảm bảo điện lưới trong thời gian diễn ra Ngày hội 12/9/2021. 

- Bố trí máy nổ dự phòng trong thời gian diễn ra Ngày hội (trong trường hợp 

có sự cố). 

14. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. 

 - Huy động 200 giáo viên tham gia và đăng ký hiến máu, trong đó có ít nhất 
100 giáo viên tham gia hiến máu trực tiếp tại ngày hội. 

15. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động, cán bộ, công nhân viên 
chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phong trào hiến máu 

tình nguyện.  
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- Huy động 150 cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn 
tham gia Ngày hội và đăng ký hiến máu (không trùng danh sách với Phòng giáo 

dục đào tạo). 

16. Đề nghị Hội Nông dân huyện 

- Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên nông 
dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.  

- Huy động 100 cán bộ, hội viên nông dân tham gia và đăng ký hiến máu. 

17. Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ huyện 

- Chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên phụ nữ 

tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.  

- Huy động 100 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia và đăng ký hiến máu. 

18. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo Hội chữ thập đỏ phối hợp với 
các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai kế hoạch, tuyên truyền, vận động cán 

bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu 
tình nguyện. Mỗi xã huy động 10 người tham gia hiến máu tình nguyện ( không 

trùng với các tổ chức khác) 

19. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia phối hợp, triển khai thực 
hiện Kế hoạch này thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo Quy chế 

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện.  

(Đề nghị các đơn vị cử người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện lập 
danh sách gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 08/9/2021 bản mềm qua địa 

chỉ email: vutq11toan@gmail.com). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn 

năm 2021 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Yên Sơn; căn 
cứ vào nội dung, kế hoạch yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ 

quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c);    
- Thường trực HĐND huyện (b/c);     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục IV (t/h); 
 - Lưu: VT, CVTH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Lê Quang Toàn 
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