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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Thạch An, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3692/KH-BCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021, của Ban Chỉ 

đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng về tổ chức vận động hiến máu 

tình nguyện năm 2022;  

Căn cứ Công văn số 48/CTĐ ngày 07 tháng 3 năm 2022, của Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Cao Bằng về việc hiến máu tình nguyện tại huyện Thạch An; 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện huyện Thạch An; 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thạch An xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022, với các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

tích cực tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), cung cấp nguồn máu sạch, sử 

dụng trong cấp cứu và điều trị những bệnh nhân cần phải truyền máu tại các bệnh 

viện; 

- Hình thành nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người;  

- Hoàn thành nhiệm vụ  kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN tỉnh Cao Bằng. 

2. Yêu cầu:  

- Tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện đăng ký tham gia 

hiến máu tình nguyện; 

- Tổ chức chương trình vận động và tiếp nhận HMTN đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả, tiết kiệm an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-

19 hiện nay; tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đạt được mục đích và chỉ tiêu ra; 

- Đối với người tham gia HMTN trước khi tham gia HMTN đảm bảo thực 

hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022. 

2. Số lượng đăng ký tham gia hiến máu 230 người, phấn đấu đạt chỉ tiêu Ban 

Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao: 120 đơn vị máu trở lên (mỗi đơn 

vị = 250ml). 
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III. ĐỐI TƯỢNG HIẾN MÁU 

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, trung ương, các đơn vị trường học và cơ sở đóng 

trên địa bàn huyện. 

1. Tiêu chuẩn người hiến máu 

- Người đủ điều kiện đến tham gia hiến máu: từ đủ 18 đến 60 tuổi đối với nữ 

và 65 đối với nam, cảm nhận thấy bản thân thực sự khỏe mạnh không có các bệnh 

mãn tính, không đang uống các loại kháng sinh, có đủ 42kg đối với nữ và 45kg đối 

với nam, không nhiễm vi ruts viêm gan B, C, viruts cúm các bệnh xã hội; phụ nữ 

không trong chu kỳ kinh nguyệt, không thời kỳ mang thai và không đang cho con 

bú. 

- Ngày hôm trước hiến máu: Nên ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc 

quá sức, thức đêm bỏ ăn, say rượu...gây mệt mỏi căng thẳng trước khi hiến máu. 

- Ngày hiến máu: ăn ít cơm hoặc cháo trước khi hiến máu 1-2 giờ (không ăn 

thức ăn nhiều mỡ, không uống sữa, không uống rượu), mang theo chứng minh thư 

nhân dân hoặc căn cước công dân. 

- Tại điểm hiến máu thực hiện đúng hướng dẫn của Ban tổ chức và nhân viên 

y tế, chỉ rời khỏi địa điểm hiến máu khi cảm thấy mình hoàn toàn bình thường. 

- Trong khi hiến máu 3 ngày đầu cần giữ sạch nơi chọc ven, không làm việc 

nặng quá sức; không uống rượu, cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ bình thường, liên 

hệ với Ban Chỉ đạo khi thấy có những bất thường về sức khỏe. 

2. Chỉ tiêu giao cho các đơn vị: 230 

- Liên đoàn Lao động huyện 60 người gồm cán bộ các cơ quan, đơn vị (trừ Bí 

thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn). 

- Huyện Đoàn thanh niên: 60 người, (là đoàn viên các cơ sở xã, thị trấn). 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện: 100 người; 

- Trường THPT Thạch An: 05 người 

- Công An huyện Thạch An: 05 người 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

- Thời gian: 07h00' đến 11h30', ngày 23 tháng 3 năm 2022 (thứ tư). 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Thạch An (tầng 2). 

Lưu ý: Người tham gia HMTN có mặt từ 06h30', tại sân UBND huyện để 

thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

V. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

1. Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Cao Bằng bồi dưỡng trực tiếp cho các 

đối tượng đủ điều kiện hiến máu: 

- Ăn nhẹ, nước uống tại chỗ tương đương: 30.000 VNĐ; 

- Hỗ trợ chi phí đi lại (bằng tiền mặt): 50.000 VNĐ; 
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- Nhận quà tặng tương đương: 100.000 VNĐ; 

- Được xã hội tôn vinh; 

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

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

- Nhận giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện; 

- Được 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 máu đã hiến, 

người hiến máu được ưu tiên trong việc nhận máu khi cần ở tất cả các bệnh viện 

công lập trên toàn quốc. 

2. Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện: Hỗ trợ tiền cho người đăng ký và 

đến tham gia hiến máu 70.000đ. 

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng đối với cá nhân: 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện có cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên, thanh niên, nhân dân đã tham gia hiến máu tình nguyện tại 

huyện Thạch An và lấy được máu liên tục từ 03 lần trở lên nhưng chưa được biểu 

dương khen thưởng, đề nghị photo giấy chứng nhận HMTN, báo cáo thành tích  

gửi về Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện qua Hội Chữ thập đỏ trước 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, chuẩn bị cho công tác biểu dương khen 

thưởng trong đợt HMTN năm 2022. 

2. Khen thưởng đối với tập thể: 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức viên chức, người lao động của đơn vị tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu từ 

03 năm liên tục trở lên, đề nghị lập danh sách kèm theo báo cáo thành tích của đơn 

vị gửi về Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện qua Hội Chữ thập đỏ trước 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp làm căn cứ trình Hội đồng Thi đua khen 

thưởng huyện xem xét khen thưởng. 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí của kế hoạch giao hàng năm cho các đơn 

vị, đề nghị các đơn vị xem xét đề nghị Ban Chỉ đạo tặng giấy khen của UBND 

huyện. 

- Các đơn vị: phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn thanh niên, Liên đoàn 

Lao động mỗi đơn vị chọn cử 02 tập thể từ ngành dọc cấp dưới để đề nghị khen 

thưởng. 

VII. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ông Nông Long Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban: Phụ 

trách chỉ đạo chung. 

2. Bà Chu Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện - Phó Trưởng ban 

Thường trực: 
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Giúp Trưởng ban thực hiện mọi hoạt động về chương trình hiến máu tình 

nguyện, đồng thời lập dự trù xin kinh phí, chuẩn bị băng zôn khẩu hiệu, ma két hội 

trường, tổng hợp tờ trình trình hội đồng thi đua khen thưởng huyện những tập thể 

cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác tuyên truyền vận động HMTN tổng 

hợp danh sách đăng ký HMTN. 

3. Ông Nông Anh Văn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên: 

Phối hợp cùng với cấp ủy cơ sở tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc hiến 

máu tình nguyện đồng thời đôn đốc các cơ sở đăng ký tham gia hiến máu tình 

nguyện. 

4. Ông Hoàng Khắc Nông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành 

viên:  

Tuyên truyền vận động Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tham gia HMTN. 

5. Bà Nông Thị Thuận, Bí thư huyện đoàn - Thành viên:  

Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia 

HMTN. Chọn cử 10 thanh niên tình nguyện để kết hợp với ban tổ chức hướng dẫn 

tư vẫn chăm sóc người HMTN. 

6. Bà Hà Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện - 

Thành viên:  

Tuyên truyền vận động các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tham gia 

HMTN. 

7. Bà Nông Thúy Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: 

Tuyên truyền cán bộ công chức, viên chức tham gia hiến máu đồng thời cử 05 

bác sỹ, 08 kỹ thuật viên (điều dưỡng viên) kết hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

làm nhiệm vụ khám sàng lọc; cử cán bộ y tế thực hiện test nhanh cho tất cả những 

người tổ chức thực hiện và đến tham hiến máu; hướng dẫn, tư vẫn chăm sóc sức 

khỏe cho người tham gia hiến máu. 

Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chuyên môn và cử 01 bác sĩ thực hiện nhiệm 

vụ cấp cứu tại chỗ và 01 xe ô tô ứng trực vận chuyển cấp cứu khi cần. 

8. Ông Nông Thanh Toại, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Thành viên: 

Tuyên truyền vận động 02 đơn vị: trường THPT Thạch An, Công an huyện 

tham gia hiến máu tình nguyện. 

9. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành 

viên: 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo vận đông HMTN huyện xem xét cân đối kinh phí 

cho chương trình hiến máu tình nguyện, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra công tác 

thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

10. Ông Mã Vĩnh Quyết, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thành 

viên: 
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Chỉ đạo và cử cán bộ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị hội 

trường, tăng âm loa đài phục vụ cho đợt hiến máu tình nguyện, chuẩn bị phát biểu 

khai mạc cho Lãnh đạo, thực hiện công tác ổn định tổ chức, xây dựng kịch bản 

khen thưởng (nếu có). 

11. Ông Ngô Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và truyền thông 

huyện - Thành viên: 

Cử cán bộ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước và 

trong ngày diễn ra hiến máu (nội dung do Hội Chữ thập đỏ huyện cung cấp). 

12. Các Thành viên bà Nông Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ông Vũ Tuấn 

Nghĩa, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: thực hiện công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên tham gia đăng ký HMTN 

theo kế hoạch. 

Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên 

quan, các đơn vị có thành viên tham gia hiến máu căn cứ các nội dung của kế 

hoạch và tình hình thực tế công tác của đơn vị; căn cứ chỉ tiêu phân bổ cử cán bộ 

công nhân viên chức, người lao động tham gia hiến máu đảm bảo số lượng theo 

quy định. Thời gian gửi danh sách về Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện (qua 

Hội Chữ thập đỏ huyện) trước ngày 15 tháng 3 năm 2022, để tổng hợp báo cáo 

cấp trên. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch trên, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, 

tuyên truyền cán bộ công chức người lao động tham gia đảm bảo đạt chỉ tiêu giao. 

 

Nơi nhận: 
- Hội CTĐ tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;           

- TT. HĐND huyện;     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;      

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị trường học trên địa bàn; 

- Lưu: VT, CTĐ. 

 

 

 

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Long Giang 
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