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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2022 và tôn vinh tập thể,  

cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện năm 2021 
 

Căn cứ Công văn số 23/CV-BCĐ ngày 22/12/2021 của Ban Chỉ đạo vận 

động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hiến máu năm 

2022; Hướng dẫn số 34/HD-CTĐ ngày 24/3/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” ngày 

07/4/2022; 

  Căn cứ Quy chế Tôn vinh khen thưởng tập thể, gia đình và cá nhân có 

thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện ban hành 

kèm theo Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15/9/2017 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; 

Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập xây dựng 

Kế hoạch tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2022, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Thông qua công tác tuyên truyền động viên nhằm khơi dậy trong đội 

ngũ cán bộ CNVC, đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp 

nhân dân về truyền thống đạo lý của người Việt Nam "Thương người như thể 

thương thân ", nâng cao nhận thức về tính nhân đạo, cũng như tinh thần trách 

nhiệm của mỗi người trong việc tham gia hiến máu cứu người. 

 2. Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị và các tầng 

lớp nhân dân trong toàn huyện về hoạt động hiến máu tình nguyện. 

 3. Từng bước tiến tới cung cấp máu có chất lượng và an toàn đáp ứng nhu 

cầu cấp cứu, điều trị người bệnh. 

4. Tổ chức hiến máu tình nguyện đảm bảo an toàn; tiết kiệm, hiệu quả và 

tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.  

5. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 

 II. NỘI DUNG  

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (loa truyền thanh các xã, thị trấn) và các hình thức khác nhằm nâng cao 

nhận thức cho Cán bộ công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân, 

đặc biệt là đoàn viên, thanh niên về việc hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao 

đẹp của dân tộc ta. 
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      2. Tích cực vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ Hiến máu tình nguyện 

(HMTN) của huyện từ sự tự nguyện ủng hộ của cán bộ hội viên, đoàn viên, các 

cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn huyện.  

3. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, gia đình, cá nhân 

hiến máu tiêu biểu năm 2021. 

  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THỰC HIỆN  

 1. Thời gian tổ chức tuyên truyền vận động 

- Thời gian tổ chức tuyên truyền vận động từ nay đến ngày 01/10/2022.  

- Lập danh sách những người đăng ký hiến máu gửi về Hội Chữ thập đỏ 

huyện trước ngày 15/09/2022. 

 2. Tổ chức buổi phát động 

 - Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2022 (thứ bảy). 

 - Địa điểm: Tại Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập (khu I, thị trấn 

Đình Lập). 

 3. Thành phần dự lễ phát động 

- Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn; 

- Chủ tịch danh dự Hội CTĐ huyện khóa VII, Lãnh đạo Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện; 

- Viện huyết học Trung ương; Khoa huyết học bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện; 

- Đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị LLVT, 

các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo UBND, Hội CTĐ các xã, thị trấn; 

- Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào HMTN năm 2021; 

- Các tình nguyện viên tỉnh, huyện hỗ trợ tổ chức ngày HMTN; 

- Phóng viên báo, đài truyền hình tỉnh, huyện đến dự đưa tin.  

IV. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, MỨC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ 

QUỸ HMTN  

1. Đối tượng: Tất cả mọi người có đủ điều kiện đều được đăng ký và tham 

gia hiến máu: Nam: đủ 18 - 60 tuổi khỏe mạnh; nữ: đủ 18 - 55 tuổi khỏe mạnh. 

2. Chỉ tiêu 

- Phấn đấu toàn huyện tiếp nhận từ 350 đơn vị máu trở lên. 
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- Trên cơ sở kết quả hiến máu tình nguyện năm 2021 và chỉ tiêu tỉnh 

giao năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện định 

hướng phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu năm 2022 cho các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (Có biểu chỉ tiêu 

kèm theo). 

3. Mức vận động quyên góp 

Tổ chức ủng hộ Quỹ “Hiến máu tình nguyện”: Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm 

hưởng ứng thực hiện. Mọi sự ủng hộ Quỹ hỗ trợ hiến máu tình nguyện xin gửi 

về Hội Chữ thập đỏ huyện Đình Lập trước ngày 30/9/2022, Hoặc ủng hộ trực 

tiếp tại buổi phát động được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, thứ Bảy ngày 

01/10/2022 tại Hội trường UBND huyện. 

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

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

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

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

- Cá nhân đã hiến máu từ 05 lần trở lên mà chưa được khen thưởng (phô 

tô giấy chứng nhận đã tham gia HMTN). 

- Tập thể đạt và vượt chỉ tiêu về số lượng hiến máu tình nguyện hằng năm  

được giao. 

- Gia đình đã hiến máu 3 lần trở lên lần trở lên mà chưa được khen thưởng 

(gia đình có từ 02 người trở lên có quan hệ ruột thịt như: Ông bà, bố mẹ, con 

cháu không nhất thiết chung một hộ khẩu). 

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 

lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. 

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 05/9/2022. 

- Hội Chữ thập đỏ huyện hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ huyện 

trước ngày 10/9/2022. 
  

 VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN  

1. Hội Chữ thập đỏ Huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)  
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- Tham mưa xây dựng Kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ các thành 

viên Ban vận động, với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên 

truyền, vận động để phong trào HMTN đạt kết quả cao nhất. 

 - Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thẩm định tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị khen 

thưởng của các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2021; đề nghị 

Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện. 

 - Phối hợp với viện Huyết học truyền máu trung ương, khoa Huyết học 

truyền máu bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện tiếp nhận máu. 

 - Chuẩn bị quà của Ban vận động để tặng cho người hiến máu. Huy động 

lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ các hoạt động hiến máu; bố trí, sắp xếp cơ 

sở vật chất phục vụ khám sức khỏe và hiến máu.  

- Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ hiến máu tình nguyện của Huyện đúng 

mục đích, đúng chế độ theo qui định hiện hành. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện trong việc xây dựng 

kế hoạch, nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị cho buổi phát động hiến 

máu tình nguyện năm 2022. 

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch, tổng hợp danh 

sách đăng ký, báo cáo kết quả hiến máu tình nguyện năm 2022.  

 2. Trung tâm Y tế huyện (Phó trưởng ban chỉ đạo) 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức trong ngành y tế đăng ký và 

tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo đạt chỉ tiêu giao. Chỉ đạo các trạm y tế 

tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công 

tác hiến máu cứu người, vận động cán bộ, Nhân dân trong địa bàn đăng ký và 

tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Căn cứ vào số lượng người đăng ký tham gia hiến máu và điều kiện thực 

tế, cử Y, Bác sỹ tham gia hỗ trợ cùng đơn vị tiếp nhận máu trong việc khám 

sàng lọc và tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho người hiến máu. 

- Tổng hợp kết quả người đến khám sức khoẻ, xét nghiệm, hiến máu báo 

cáo Ban Chỉ đạo thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện.  

 3. Huyện đoàn (Phó trưởng ban chỉ đạo) 

 - Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên các cơ quan, trường học, 

đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn tham gia đăng ký và hiến máu tình 

nguyện, từng bước nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện thể hiện nghĩa 

cử cao đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm của tuổi trẻ đổi với xã hội. 



5 

 

 

  - Tổng hợp danh sách đoàn viên, thanh niên đăng ký HMTN trước 05 

ngày tổ chức hiến máu; phối hợp tổ chức buổi phát động và hiến máu đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực 

lượng thanh niên phối hợp các tình nguyện viên thực hiện công tác tổ chức hiến 

máu. Lựa chọn 01 thanh niên phát biểu hưởng ứng tham gia HMTN. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Triển khai tuyên truyền vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

các trường trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện và ủng hộ Quỹ Hỗ trợ 

HMTN. 

- Phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trường học trực thuộc đảm bảo 

đạt chỉ tiêu được giao. 

- Tổng hợp danh sách và thông báo đến tất cả cán bộ, giáo viên đã đăng 

ký tham gia hiến máu. 

 5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các 

Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt 

động hiến máu tình nguyện và vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện đạt kết 

quả cao nhất.  

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Hướng dẫn và giám sát việc quản 

lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ hiến máu tình nguyện.  

 7. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hiến máu trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức như: Phát thanh trên loa đài, tuyên 

truyền lưu động, treo băng zôn, khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền về hiến 

máu tình nguyện. Tổ chức ghi hình, đưa tin các hoạt động hiến máu tình nguyện 

năm 2022. 

8. Phòng Nội vụ huyện: Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các 

tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu và vận 

động hiến máu tình nguyện năm 2021; đề nghị Hội đồng Thi đua - khen 

thưởng huyện xét, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, khen 

thưởng. 

9. Công an huyện: Tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sỹ tham gia 

hiến máu, cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong 

thời gian tổ chức Lễ phát động và thu gom máu. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên và 

nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đưa hoạt động 
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tham gia hiến máu tình nguyện vào phong trào hoạt động của đơn vị, coi phong 

trào hiến máu tình nguyện cũng là một tiêu chí thi đua hàng năm.  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên đăng ký và tham gia 

hiến máu tình nguyện (Giao chỉ tiêu định hướng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng 

đơn vị trực thuộc). 

- Tổng hợp danh sách đăng ký hiến máu của các đơn vị gửi về Ban Chỉ 

đạo (qua Hội CTĐ huyện). 

 11. Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Tổ chức thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh có đủ điều kiện 

tham gia đăng ký và hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao nhất.  

12. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

của mình tổ chức tuyên truyền cán bộ, CC, VC, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn 

viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký và hiến máu tình 

nguyện đạt kết quả cao.  

13. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện căn cứ kế 

hoạch này có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 

viên chức đơn vị mình tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện 

của huyện đạt kết quả cao nhất. 

 14.  Uỷ ban nhân dân và Ban vận động HMTN các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể xã, thị trấn xây dựng Kế 

hoạch, tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu cứu 

người nâng cao nhận thức của Nhân dân. 

- Vận động cán bộ, công chức và quần chúng Nhân dân đăng ký và tham 

gia hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu định hướng huyện giao. Tổng hợp 

danh sách đăng ký gửi về Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện 

đúng thời gian quy định. 

- Chủ động cấp một phần kinh phí hỗ trợ cho Ban vận động hiến máu tình 

nguyện của xã, thị trấn để tổ chức đưa tình nguyện viên tham gia hiến máu đạt 

kết quả cao nhất. 

 V. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức hoạt động hiến máu ngày 01/10/2022 thực hiện từ nguồn: 

 1. Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. 

 2. Hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ HMTN huyện Đình Lập; 

 3. Từ tiền phần trăm hỗ trợ công tác tuyên truyền được quy định tại khoản 

1, Điều 4, Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu 
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toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Ban vận động HMTN huyện hỗ trợ 

tiền mặt cho người hiến máu 50.000đ/01 đơn vị máu toàn phần.  

UBND huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

(Có biểu giao chỉ tiêu đăng ký hiến máu năm 2022 kèm theo Kế hoạch) 

Nơi nhận: 
- BCĐVĐ HMTN tỉnh (b/c);   

- Viện HHTM TƯ (p/h); 

- Khoa HH-TM BVĐKTT tỉnh Lạng Sơn (p/h); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BDV Huyện ủy; 

- UB MTTQ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BVĐ HMTN các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ĐV trên địa bàn huyện; 

- Các TV Ban vận động; 

- Hội CTĐ huyện;  

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tô Thị Hiến 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HMTN NĂM 2022 

Đơn vị…….. 

 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 
Số ĐT 

Giới 

tính 

Đã tham gia HM 

mấy lần 

1 VD Nguyễn Văn A 1975 0984xxxxx Nam 02 

2      

3      

4      

5      

6      

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                         (ký đóng dấu) 
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