UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
BCĐVĐ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
Số: 05/KH-BCĐVĐHMTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 11 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/01/2022 của Ban chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La về Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Ban chỉ đạo tuyên truyền, vận
động hiến máu tình nguyện huyện Quỳnh Nhai xây dựng kế hoạch tuyên truyền,
vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích: Tổ chức tuyên truyền, vận động về giá trị nhân văn của việc
Hiến máu tình nguyện (HMTN) đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có đủ sức
khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu
và điều trị bệnh nhân.
2. Yêu Cầu:
- Các hoạt động (HMTN) phải nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành đoàn thể, các
đơn vị trường học các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Quá trình tổ chức tuyên truyền vận động, hiến máu tình nguyện các đơn
vị tham gia cần tuân thủ nghiêm túc thông điệp “5k” của Bộ y tế về phòng chống
dịch Covid-19.
II.CHỈ TIÊU TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HMTN NĂM 2022
1. Tuyên truyền vận động: Từ 3.500- 4.000 người.
2. Số người đăng ký hiến máu: Từ 1.500- 2000 người.
3. Số đơn vị máu tiếp nhận: Từ 150 - 200 đơn vị.
III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI.
1. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện:
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh
niên, người lao động trên địa bàn tích cực tham gia đăng ký và thực hiện hiến
máu tình nguyện;
- Hình thức tuyên truyền: Cung cấp tờ rơi, phát trên Đài phát thanh, truyền
hình của huyện, tuyên truyền miệng, trên Zalo, Facebok… về ý nghĩa nhân đạo,
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nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, kiến thức về hiến máu và truyền
máu an toàn.
2. Công tác đăng ký hiến máu tình nguyện: Các cơ quan, đơn vị trường
học tổ chức tuyên truyền, vận động từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2022, tổng
hợp danh sách người đăng ký hiến máu về Hội Chữ thập đỏ huyện ( Cơ quan
thường trực Ban chỉ đạo) chậm nhất vào ngày 22 tháng 8 năm 2022.
3. Họp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện: Thời gian vào ngày
ngày 14 tháng 7 năm 2022.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIẾP NHẬN MÁU
1. Thời gian: Thời gian tổ chức tiếp nhận máu: 7h30 ngày 17/9/2022.
2. Địa điểm: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Quỳnh Nhai.
V. KINH PHÍ: Kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Chữ thập đỏ huyện (Cơ quan Thường trực BCĐVĐ hiến máu tình
nguyện huyện)
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng chương
trình hoạt động tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hiến
máu năm 2022;
- Lập dự kiến phân bổ chỉ tiêu đăng ký tham gia hiến máu năm 2022 (chi
tiết có phụ lục kèm theo);
- Tổng hợp danh sách người đăng ký hiến máu tình nguyện của các đơn vị;
- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các xã tham mưu choUBND và Ban
chỉ đạo vận động HMTN các xã tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân đăng ký tham gia HMTN.
2. Phòng Văn hóa và Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện.
- Xây dựng nội dung tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại
chúng về ý nghĩa, mục đích của HMTN và các hoạt động diễn ra trong ngày tổ
chức tiếp nhận máu;
- Bố trí lực lượng, chuẩn bị địa điểm, trang trí khánh tiết, loa đài tại địa
điểm hiến máu;
- Treo băng zôn khẩu hiệu trước 01 ngày tại địa điểm tổ chức Hiến máu.
Lựa chọn các thông điệp sau:
+ Hãy nghĩ đến người bệnh - Sự sống và cái chết đang đe dọa họ, hãy bớt
chút thời gian, bớt chút máu của mình để cứu họ;
+ Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp;
+ Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại;
+ Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID;
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+ Một giọt máu - Triệu tấm lòng.
- Cử phóng viên đến quay và đưa tin các hoạt động hiến máu.
3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện
- Tuyên truyền, vận động đến đoàn viên thanh niên, các cơ sở Đoàn trên địa
bàn tích cực tham gia đăng ký HMTN. Rà soát danh sách đã đăng ký kiến máu
nămn 2021 để đưa vào danh sách đăng ký hiến máu năm 2022;
- Cử 20 Đoàn viên tham gia công tác chuẩn bị địa điểm hiến máu, đón tiếp,
chăm sóc người hiến máu, vệ sinh khu vực hiến máu…
4. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện
- Phối hợp, chuẩn bị các nội dung tuyên truyền về máu và truyền máu an
toàn trong ngày hiến máu;
- Mỗi đơn vị cử 04 cán bộ tham gia phối hợp với Đoàn công tác của Bệnh
viện đa khoa tỉnh Sơn La khám sàng lọc và lấy máu.
5. Công an huyện
- Tuyên truyền, vận động đến chiến sỹ trong đơn vị tích cực tham gia đăng
ký HMTN;
- Phân công 5 cán bộ, chiến sỹ đảm bảo công tác an ninh trật tự trong ngày
hiến máu.
6. Ban chỉ đạo tuyên truyền, vận động UBND các xã; lãnh đạo các cơ
quan đơn vị trên địa bàn huyện.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao
động tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký hiến máu đảm bảo theo chỉ tiêu kế
hoạch giao;
- Rà soát, đôn đốc số người đăng ký HMTN năm 2021 để tổng hợp vào
danh sách người đăng ký hiến máu năm 2022 ( Lưu ý : Không lập danh sách
những người không đủ điều kiện hiến máu như: Người mắc bệnh truyền nhiễm,
người đã đi xét nghiệm nhưng không lấy được máu...).
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chỉ đạo các tổ chức
thành viên thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội
viên, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu tình
nguyện năm 2022.
8. Đề nghị Văn phòng HĐND- UBND huyện: Phối hợp đôn đốc các cơ
quan, ban ngành của huyện chuẩn bị địa điểm tiếp nhận máu, các điều kiện cần
thiết phục vụ ngày tổ chức hiến máu của huyện.
9. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La- Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn
La: Tạo mọi điều kiện trong công tác chỉ đạo, cử cán bộ tham gia, chuẩn bị thiết
bị, vật tư Ytế để tổ chức tiếp nhận máu an toàn.
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(Đề nghị các đơn vị phối hợp lập danh sách cán bộ tham gia phục vụ ngày
Hiến máu tình nguyện về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 10 tháng 9 năm
2022).
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Quỳnh nhai năm 2022. Đề
nghị các cơ quan, ban ngành, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã và các đơn vị phối
hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.
Nơi nhận:

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Đ/c Bùi Thái Sơn: P Bí thư TT- CT danh dự Hội;
- TT UBND huyện;
- UBND các xã;
- Các thành viên BCĐ;
- Các UVBCH Hội;
- Lưu: TT hội.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lò Thanh Thủy
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PHỤ LỤC
( Kèm theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 11 tháng 7 năm 2022 của BCĐ
vận động, hiến máu tình nguyện huyện Quỳnh Nhai)

Số
TT

200
150
150
450
350
100
500
300
250
400
400
100
50
70
20

Số người
đăng ký
HMTN
( người)
60
60
100
150
120
50
250
150
120
125
150
70
30
60
10

360

359

50

112

3.900

1.976

Chỉ tiêu
vận động
( Người)

Tên cơ quan, đơn vị

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Xã Cà Nàng
Xã Mường Chiên
Xã Pá Ma- Pha Khinh
Xã Chiềng khay
Xã Mường Giôn
Xã Chiềng Ơn
Xã Mường Giàng
Xã Chiềng Bằng
Xã Mường Sại
Xã Nặm Ét
Xã Chiềng Khoang
Công An huyện
Ban chỉ huy quân sự huyện
ĐoànTNCS Hồ Chí Minh
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
Khối Giáo dục & Đào tạo (Gồm các
16
trườngTHPT,Nội Trú,Trung tâm GDTX)
Liên Đoàn lao động huyện (Gồm khối
17
cán bộ HCSN trực thuộc LĐLĐ huyện)
Cộng
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Ghi chú

Có danh sách
năm 2021
Đã đăng ký
năm 2021

