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KẾ HOẠCH 

Hoạt động vận động hiến máu tình nguyện 

 huyện Bạch Thông  năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 738/KH-BCĐ ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ban Chỉ 

đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn về hoạt động vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện 

(HMTN) năm 2023 trên địa bàn huyện với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Hiến máu tình nguyện nhằm phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị những 

bệnh nhân cần phải truyền máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế, giúp khắc phục tình 

trạng thiếu máu cấp cứu điều trị cho người bệnh; góp phần bảo vệ, chăm sóc cức khỏe 

cho Nhân dân.  

2. Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, đáp 

ứng nhu cầu về máu để cứu sống người bệnh. Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình 

nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, là trách nhiệm của toàn xã hội. 

II. CHỈ TIÊU:  

- Phấn đấu vận động ít nhất 540 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp 

nhận trên 260 đơn vị máu theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao. 

- Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền vận động đạt 

số người đăng ký hiến máu tình nguyện trong năm 2023 do Ban Chỉ đạo huyện giao. 

- Phân bổ chỉ tiêu vận động, thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023 

cho các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị, trường học đóng trên địa 

bàn huyện cụ thể như sau: 

1. Đợt một: Chương trình “ Hành trình đỏ” - Kết nối dòng máu Việt tại Thành 

Phố Bắc Kạn số người đăng ký HMTN 200 người gồm các xã Mỹ Thanh, Đôn Phong, 

Quang Thuận, Dương Phong. 

2. Đợt hai: Tổ chức hiến máu tập trung tại trung tâm huyện theo kế hoạch số 

người đăng ký HMTN 340 người. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 
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1. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện từ huyện đến cơ sở. 

2. Triển khai hướng dẫn kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023 tới 

các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện; chỉ đạo 

sát sao việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ và lịch tổ chức hiến máu; giám sát việc bảo 

đảm các chế độ cho người hiến máu theo quy định hiện hành. 

3.  Tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

VĐHMTN  huyện, các xã, thị trấn và đội tình nguyện viện  thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận 

động hiến máu tình nguyện. 

4. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện:  

  - Tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu cứu người; hiến máu tình nguyện là 

một nghĩa cử nhân văn và cao cả; giữ gìn sức khỏe tốt cho máu an toàn. 

 - Tuyên truyền vận động trực tiếp: Tổ chức các buổi truyền thông tại cộng đồng, 

các cơ quan đơn vị, trường học; tuyên truyền ,vận động trực tiếp đến các đối tượng đủ 

điều kiện hiến máu; tư vấn trực tiếp cho đối tượng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phong 

trào, chế độ, quyền lợi của người tham gia hiến máu tình nguyện để bảo đảm cho mọi 

người hiến máu được hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo quy định. 

- Tuyên truyền, vận động gián tiếp: 

+ Ban Chỉ đạo VĐHMTN huyện chủ động phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT, 

Cổng thông tin điện tử huyện tăng cường tuyên truyền vè mục đích, ý nghĩa của 

HMTN; thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo 

cho mọi người dân đều được tiếp cận với thông tin, nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về phong trào HMTN. 

+ Phản ánh về những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu và 

vận động HMTN như cá nhân tích cực tham gia hiến máu, gia đình hiến máu,các cơ sở 

tổ chức tốt phong trào HMTN để áp dụng và nhân rộng. 

5. Phát triển các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, duy trì và phát triển tình 

nguyện viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ. 

6. Tổ chức tốt các chiến dịch và các sự kiện về hiến máu tình nguyện năm 2023:  

7. Xây dựng, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất 

sắc trong phong trào tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện trên 

địa bàn huyện, kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình 

nguyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Chữ thập đỏ huyện) 
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- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 

nguyện huyện, các đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt các nội 

dung sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân về HMTN 

thông qua nhiều hình thức như các phương tiện thông tin đại chúng, trạm truyền 

thanh, cổng thông tin điện tử huyện. 

 - Xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết phục vụ các buổi tuyên truyền về 

HMTN, tham mưu triển khai các đợt hiến máu tập trung để tiếp nhận đủ số lượng đơn 

vị máu theo chỉ tiêu giao. 

 - Lập kế hoạch cụ thể để tổ chức các đợt tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, 

phối hợp triển khai các đợt hiến máu tình nguyện tập trung để tiếp nhận đủ số lượng 

đơn vị máu theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

           - Hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trường học 

xây dựng và lập danh sách đội hiến máu tình nguyện dự bị để hiến máu khi cần thiết. 

 2. Trung tâm Y tế huyện 

 Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dăng ký tham gia 

HMTN đạt chỉ tiêu, cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết, tiếp nhận an toàn nguồn máu. 

 3. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

 Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

thanh niên tích cực tham gia hiến máu đạt 60 đơn vị máu trở lên. 

 4. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

 Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên 

tích cực đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023 theo chỉ tiêu. 

 5. Phòng Nội vụ huyện 

 Tham mưu UBND huyện kịp thời khen thưởng các tập thể , cá nhân có thành 

tích suất sắc trong vận động tuyên truyền và hiến máu tình nguyện. 

 6. Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị, 

trường học đóng trên địa bàn 

 Quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến 

sỹ lực lượng vũ trang tích cực đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023 .  

7. Các thành viên BCĐVĐHMTN huyện 

 Chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực BCĐ ( Hội Chữ thập đỏ huyện) và 

các thành viên liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

8. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn 
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 Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên 

địa bàn tích cực đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu dược giao.  

V. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG 

1. Mỗi người hiến máu được cấp Giấy chứng  nhận sau mỗi lần hiến máu tình nguyện. 

2. Người hiến máu tình nguyện khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải truyền máu sẽ 

được hỗ trợ máu và các chế phẩm của máu. 

3. UBND huyện Khen thưởng, biểu dương các tập thể vượt chỉ tiêu đơn vị máu 

được giao; các cá nhân hiến máu nhiều lần và các tập thể, cá nhân vận động được nhiều 

người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện theo luật TĐKT và Quy chế tôn vinh khen 

thưởng của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. 

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC HIẾN MÁU 

1. Nguồn ngân sách được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Chữ thập đỏ huyện). 

2. Nguồn kinh phí thu hồi sau khi cung cấp máu toàn phần, các chế phẩm máu. 

3. Nội dung chi, mức chi: Theo quy định của Luật ngân sách, các quy định hiện 

hành của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.  

Trên đây là kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện huyện năm 2023 

của Ban chỉ đạo VĐHMTN  huyện Bạch Thông../.   

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 
- Thường trực Huyện ủy ( B/cáo); 
- Thường trực HĐND huyện ( B/cáo); 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; 
- Các thành viên BCĐ Về HMTN huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn; 
- BCĐ HMTN 14 xã, thị trấn; 
- Hội CTĐ các xã, thị trấn; 
- THVX-YT. 
* Gửi bản giấy: 
- Cá nhân, đơn vị không có TDoffice; 
- BCĐ về HMTN tỉnh (B/cáo); 
- Hội CTĐ tỉnh Bắc Kạn (B/cáo); 
- Hội Chữ thập đỏ huyện; 
- Lưu: VT. 

                TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Luân 
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CHỈ TIÊU 

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐ ngày      tháng 12 năm 2022 

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

 

 

STT 
 

Đơn vị 

Số người 

đăng ký 

hiến máu 

I Đợt I: Chương trình hành trình ( Tháng 7/2023) 200 

1 Xã Dương Phong 50 

2 Xã Quang Thuận 50 

3 Xã Đôn Phong 50 

4 Xã Mỹ Thanh 50 

II Hiến máu theo kế hoạch ( Tháng 10/2023) 370 

1 Đoàn TNCS HCM huyện 60 

2 Trung tâm Y tế 10 

3 Công an hụyện       30 

4 Trường PTTH Phủ Thông 10 

5  Bảo  hiểm xã hội 01 

6 Trung  tâm Dịch vụ NN 01 

7 Điện lực 02 

8 Kho bạc NN 01 

9 Chi cục Thuế 01 

10 Đội Quản lý thị trường 01 

11 Bưu điện 01 

12 Trung tâm Viễn thông 01 

13 Ngân hàng  NN 01 

14 Ngân hàng CSXH 01 

15 Phòng Tư pháp 01 

16 Phòng  VH - TT 01 

17 Phòng TNMT 01 

18 Phòng NN&PTNT 01 

19 Phòng GD - ĐT 02 

20 Trung  tâm GDNN- GDTX 02 
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21 Trung tân VHTT - TT 03 

22 Ban CHQS huyện 04 

23 Tòa án huyện 01 

24 Phòng  KTHT 01 

25 Phòng Nội vụ 01 

26 Phòng  LĐ-TB&XH 01 

27 Cơ quan  Huyện ủy  04 

28 Khối MT và các Đoàn thể 03 

29 Xã Cao Sơn 20 

30 Xã Vi Hương 20 

31 Thị trấn Phủ Thông 30 

32 Xã Quân Hà 30 

33 Xã Cẩm Giàng 20 

34 Xã Nguyên Phúc 20 

35 Xã Tân Tú 30 

36 Xã Lục Bình 20 

37 Xã Sỹ Bình 20 

38 Xã Vũ Muộn 20 

 

 

Cộng: 580 
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