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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021 

                   

  Thực hiện Văn bản số 03/CV-BCĐ ngày 20/01/2021 của Ban Chỉ đạo vận 

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

2021; Kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện huyện Bắc Sơn về việc tổ chức vận động tham gia hiến máu tình 

nguyện năm 2021.  

  Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Bắc Sơn xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân vùng 

nông thôn về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu thông qua các hoạt động 

truyền thông. Vận động toàn dân tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, đáp ứng 

nhu cầu về máu cứu sống người bệnh, thực hiện các hoạt động chăm sóc, tư vấn và 

tôn vinh những người hiến máu tình nguyện. Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình 

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

2. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, kêu gọi, động viên đông đảo cán 

bộ công nhân viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên các lực lượng xã hội tích cực 

tham gia hiến máu tình nguyện, từng bước tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu 

người, về truyền thống đạo lý người Việt Nam "Thương người như thể thương thân" 

nâng cao nhận thức về tính nhân đạo cao cả trong hiến máu tình nguyện. 

3. Phấn đấu tổ chức hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu, điều trị cho 

người bệnh trong năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn được tốt hơn, đạt trên 50% 

lượng máu phục vụ nhu cầu truyền máu tại bệnh viện và đăng ký tham gia “Ngân 

hàng máu sống” tại bệnh viện huyện Bắc Sơn. 
 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, treo băng zôn, pa nô, áp phích tại các điểm 

công cộng để mọi người hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cấp cứu 

người bệnh, các sự kiện hoạt động hiến máu trong năm như “Ngày Toàn dân hiến 

máu nhân đạo 7/4”, “Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu tình nguyện 

14/6”; Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn "Giọt hồng Xứ Lạng" lần thứ VIII tổ chức tại 

Lạng Sơn năm 2021, Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện 

Bắc Sơn năm 2021.  

1.2. Thực hiện tốt công tác biên tập, phát thanh, ghi hình, đưa tin, về các nội 

dung hoạt động tổ chức hiến máu tình nguyện huyện Bắc Sơn năm 2021. 

1.3. Tổ chức tuyên truyền, cổ động: 



2 

 

 

 - Phương tiện tuyên truyền: 01 xe ô tô của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; 

- Thời gian: 02 ngày, ngày 12 và 13/8/2021. 

- Lộ trình tuyên truyền: xuất phát từ Trung tâm huyện theo đường 1B đến xã 

Vũ Lễ đi qua xã Tân Thành, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Hưng Vũ, Bắc Sơn, Quỳnh Sơn, 

Long Đống về Trung tâm huyện. 

2. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021 

2.1. Đối tượng tham gia 

Số người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện gồm cán bộ, công chức, 

viên chức; giáo viên; hội viên, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và những 

người đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021 (Danh sách đăng ký 

hiến máu của các đơn vị năm 2021). 

2.2. Tổ chức khám sàng lọc, xét nghiệm hiến máu  

 2.2.1. Thời gian, địa điểm: 

 a) Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 14 và 15/8/2021 

(Thứ bảy và Chủ nhật).   

b) Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn.  

 c) Thời gian cụ thể cho người đến hiến máu tình nguyện của các xã, thị 

trấn như sau: 

 - Ngày 14 tháng 8 năm 2021: 

 + Đối với các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện các xã: Bắc 

Quỳnh; Chiêu Vũ; Thị Trấn; Long Đống có mặt tại Hội trường Trung tâm hành 

chính huyện từ 7 giờ 00 phút để tiến hành khám sức khỏe, hiến máu. 

 + Đối với các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện các xã Hưng 

Vũ; Trấn Yên; Đồng Ý; Vạn Thủy; Tân Lập có mặt tại Hội trường Trung tâm hành 

chính từ 8 giờ 30 phút để tiến hành khám sức khỏe, hiến máu.   

 + Đối với các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện các xã Vũ Lễ; 

Vũ Lăng; Tân Hương; Trường THPT Vũ Lễ; có mặt tại Hội trường Trung tâm hành 

chính huyện từ 9 giờ 00 phút để tiến hành khám sức khỏe và hiến máu. 

 - Ngày 15 tháng 8 năm 2021: 

 + Đối với các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện cán bộ 

CNVC Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có mặt tại Hội trường Trung tâm hành 

chính huyện từ 7 giờ 00 phút để tiến hành khám sức khỏe, hiến máu. 

+Đối với các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện Liên đoàn lao 

động huyện; Trung tâm GDNN-GDTX; Trường THPT Bắc Sơn; khối các cơ quan 

huyện; có mặt tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện từ 8 giờ 30 phút để tiến 

hành khám sức khỏe, hiến máu. 

+ Đối với các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện các xã Nhất 

Hòa; Nhất Tiến; Tân Thành; Chiến Thắng; Vũ Sơn; Tân Tri có mặt tại Hội trường 

Trung tâm hành chính huyện từ 9 giờ 00 phút để tiến hành khám sức khỏe và hiến 

máu. 

Lưu ý: 

- Người đăng ký hiến máu tình nguyện đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

và Huyện đoàn sẽ đi hiến máu theo lịch hiến máu của xã mình. 
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- Trường hợp các tình nguyện viên bận việc không tham gia hiến máu ngày 

hôm trước được thì ngày hôm sau vẫn có thể đến hiến máu và ngược lại. 

2.2.2. Thành phần 

 - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, khoa Huyết học Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn thực hiện xét nghiệm, lấy máu (07 người); 

          - Lãnh đạo Trung tâm Y tế phối hợp điều hành các hoạt động khám sàng lọc, 

xét nghiệm, lấy máu và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia hiến máu trong suốt 

quá trình ; 

 - Lực lượng Bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Sơn (22 người gồm 10 Bác sỹ, 10 y sỹ, 02 kỹ thuật viên xét nghiệm và 01 xe ô 

tô phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu); 

    - Lực lượng đoàn viên Chi đoàn UBND huyện hỗ trợ cơ sở vật chất và các 

công tác khác trước, trong và sau thời gian hiến máu. 

 - Lực lượng hiến máu gồm cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, hội viên, 

đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và những người đã đăng ký hiến máu tình 

nguyện.  
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 

chương trình cụ thể cho các hoạt động Lễ phát động tuyên truyền và tổ chức hiến 

máu tình nguyện năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, thành viên BCĐ; Trung tâm Y tế 

huyện; Huyện đoàn; Phòng GD&ĐT; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Viện huyết học - Truyền máu 

Trung ương; khoa Huyết học Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện 

về Lễ phát động tuyên truyền và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021. 

- Dự toán kinh phí phục vụ hiến máu tình nguyện; chuẩn bị cơ sở vật chất 

phục vụ cho người hiến máu (10 cờ Chữ thập đỏ, 10 cờ Tổ quốc). 

- Cử 06 tình nguyện viên ghi danh sách cấp giấy chứng nhận, tặng quà, ăn, 

uống nhẹ hỗ trợ công tác phục vụ tại khu vực hiến máu tình nguyện. 

 - Thực hiện trang trí, khánh tiết, tăng âm, loa đài, treo băng rôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền (Giao cho 01 cán bộ quản lý điều hành). 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện  

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày 

hiến máu; thẩm định ban hành Kế hoạch hiến máu, giấy mời, lập danh sách khách 

mời đại biểu tham dự. 

- Cử 02 cán bộ phụ trách công tác Y tế hướng dẫn người hiến máu ghi phiếu, 

xét nghiệm tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện. 

3. Huyện đoàn Bắc Sơn 
- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên 

các xã, thị trấn, chi đoàn các cơ quan tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cao cả của việc hiến máu cứu 

người.  

- Đảm bảo việc hỗ trợ khánh tiết, kê dọn bàn ghế, vệ sinh khu vực hiến máu. 
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- Cử đoàn viên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ hướng dẫn người tham gia 

hiến máu, thu gom máu,…. 

- Chủ trì thực hiện công tác điều phối, sắp xếp, ổn định lực lượng tham gia Lễ phát 

động hiến máu tình nguyện, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trực tiếp điều hành cấp phát 

tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, tặng quà, bồi dưỡng và phục vụ người hiến máu (Từ 

nguồn quỹ hiến máu tình nguyện của huyện và nguồn ngân sách huyện cấp). 

- Rà soát tổng hợp danh sách người đăng ký tham gia HMTN năm 2021 cho 

cơ quan thường trực. 

- Cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ trong thời gian diễn ra hiến máu. 

- Chỉ đạo Chi đoàn UBND huyện cử đoàn viên tham gia công tác chuẩn bị 

về cơ sở vật chất tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện; phối hợp với Công 

an huyện điều tiết và hướng dẫn người tham gia hiến máu tình nguyện để xe đảm 

bảo không để ùn tắc giao thông. 

- Ban hành giấy mời triệu tập đoàn viên, thanh niên, người đăng ký hiến 

máu, tổng hợp danh sách theo dõi những người được xét nghiệm, khám sàng lọc 

người tham gia hiến máu. 

 4. Trung tâm Y tế huyện  
 - Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cử 10 Bác sĩ, 10 điều dưỡng để thực hiện 

khám sàng lọc và cử 02 kỹ thuật viên xét nghiệm giúp Viện huyết học truyền máu 

TW, khoa Huyết học Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn và theo dõi, chăm sóc sức khỏe 

cho người hiến máu. 

 - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện cơ sở vật chất, 01 xe ô tô phục vụ chăm sóc 

sức khỏe, phục vụ tổ chức hiến máu. 

 5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Chuẩn bị 01 xe ô tô đi tuyên truyền, cổ động trước 02 ngày trên địa bàn 

huyện (Biên tập bài cổ động, băng đĩa theo chủ đề HMTN 2021, tài liệu); 

- Chuẩn bị trang âm, loa đài cho buổi Lễ phát động tuyên truyền, tổ chức hiến 

máu tình nguyện. 

 - Lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện là thành 

viên Ban Chỉ đạo trực tiếp điều hành. 

 6. Công an huyện 

 - Có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Trung tâm 

huyện, cử 01 tổ công tác đến sân Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn thực hiện 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự, điều tiết giao thông trong thời gian diễn ra Lễ 

phát động và tổ chức hiến máu tình nguyện. 

 - Phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên hướng dẫn lực 

lượng tham gia Lễ phát động, người tham gia hiến máu tình nguyện để xe đúng nơi 

quy định tránh xảy ra hiện tượng các đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản trong 

suốt quá trình diễn ra Lễ phát động và tổ chức hiến máu tình nguyện. 

 - Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu. 

 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

  Thông báo thời gian, địa điểm cho lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các trường học 

trên địa bàn huyện tham gia hiến máu tình nguyện theo danh sách đã đăng ký. 
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 8. Trường THPT Bắc Sơn; Trường THPT Vũ Lễ; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện 

 - Thông báo thời gian, địa điểm hiến máu cho các tình nguyện viên tham gia 

hiến máu tình nguyện năm 2021. 

 - Riêng Trường THPT Bắc Sơn đề nghị chọn cử 15 học sinh tham hỗ trợ 

Ban Tổ chức hiến máu tình nguyện huyện trong 2 ngày diễn ra hiến máu. 

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

 - Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai vận động cán bộ hội viên tham 

gia đăng ký hiến máu tình nguyện, lập danh sách tổng hợp báo cáo kết quả đợt vận 

động về Ban Chỉ đạo huyện.  

- Tổ chức tuyên truyền về hoạt động hiến máu đến các cơ sở hội trực thuộc. 

- Ban hành giấy mời triệu tập đoàn viên, thanh niên, người đăng ký hiến 

máu, tổng hợp danh sách theo dõi những người được xét nghiệm, khám sàng lọc 

người tham gia hiến máu. 

- Tham gia công tác tổ chức phân công, phối hợp tham gia hướng dẫn hội 

viên và người hiến máu. 

 10. Đề nghị Liên Đoàn lao động huyện  

- Xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, CNVC tham gia đăng ký hiến máu tình 

nguyện, lập danh sách tổng hợp báo cáo kết quả đợt vận động về Ban Chỉ đạo huyện.  

- Tổ chức phát động đoàn viên, hội viên tại các cơ quan đơn vị, các doanh 

nghiệp có đoàn viên công đoàn tham gia đăng ký hiến máu. 

- Ban hành giấy mời triệu tập đoàn viên, thanh niên, người đăng ký hiến 

máu, tổng hợp danh sách theo dõi những người được xét nghiệm, khám sàng lọc 

người tham gia hiến máu. 

 11. Các thành viên Ban Chỉ đạo  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp tổ chức tốt chương trình hiến máu 

tình nguyện đạt kết quả cao nhất. 

12. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện 

 Các cơ quan, ban ngành đơn vị được giao chỉ tiêu hiến máu năm 2021 có 

trách nhiệm đôn đốc người đăng ký hiến máu đến khám sàng lọc và xét nghiệm 

hiến máu. Tiếp tục ủng hộ cho quỹ nhân đạo "Quỹ hiến máu tình nguyện" của 

huyện đạt kết quả. 

 13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

 - Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo HMTN các xã, thị trấn 

cử Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đưa người lên tham gia HMTN tại huyện theo 

danh sách đã đăng ký (chú ý an toàn cho người HMTN đi và về). 

 - Thông báo thời gian, địa điểm hiến máu cho người đăng ký tham gia hiến 

máu đúng thời gian, địa điểm nêu tại mục 2.2 phần II. 
 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Kinh phí phục vụ hiến máu 

- Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Bệnh viện đa khoa tỉnh chi quà 

tặng bằng hiện vật nhằm động viên, khuyến khích đối với người hiến máu tình 

nguyện theo quy định: 
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+ Mức chi tối đa 250ml máu là 100.000 đồng/người/lần hiến máu bằng quà tặng. 

+ Mức chi tối đa 350ml máu là 150.000 đồng/người/lần hiến máu bằng quà tặng. 

- Chi hỗ trợ đi lại đối với người hiến máu tình nguyện: Mức chi tối đa là  

40.000 - 50.000 đồng/người hiến máu. 

 - Chi hỗ trợ ăn, uống nhẹ tại buổi hiến máu: Mức chi tối đa là 30.000 - 

35.000 đồng/người hiến máu (cá nhân người hiến máu được hưởng). 

 2. Kinh phí của huyện 

 2.1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thanh toán tiền 

hỗ trợ cho ngày hiến máu tình nguyện theo quy định. 

2.2. Kinh phí vận động cấp huyện: (Quỹ hỗ trợ HMTN)  

 - Chi hỗ trợ cho những người tham gia thực hiện xét nghiệm sàng lọc và 

hiến máu tình nguyện bằng quà tặng. 

- Chi hỗ trợ xăng xe ô tô đối với các xã: Nhất Hoà, Nhất Tiến, Tân Thành, 

Vũ Lễ, Tân Tri từ xã lên huyện. (Nếu đủ 25 người trở lên) 

  - Chi các nội dung phát sinh khác (theo hoạt động thực tế buổi lễ). 

 2.3. Kinh phí vận động của cấp xã: Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chi hỗ trợ xăng xe máy đi và về cho người tham hiến máu của đơn vị mình. 
 V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 Kết thúc đợt hiến máu tình nguyện huyện Bắc Sơn năm 2021, Hội Chữ thập 

đỏ huyện là cơ quan thường trực phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo có trách 

nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Tỉnh; 

Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện theo đúng quy định. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Hội Chữ 

thập đỏ huyện, Huyện đoàn Bắc Sơn - cơ quan thường trực để được giải quyết. 

Điện thoại cơ quan: Hội Chữ thập đỏ: 02053.837.489. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Bắc 

Sơn năm 2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Bắc Sơn. 

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung 

Kế hoạch đã đề ra./. 

 

 Nơi nhận: 
- BCĐ HMTN tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;              (B/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện (t/h); 

- BCĐ HMTN các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Thép 
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