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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện hiến máu tình nguyện 

trên địa bàn thành phố năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện 

tỉnh Ninh Bình năm 2022, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố 

xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn 

thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc giá trị nhân văn, nhân đạo 

của phong trào hiến máu tình nguyện. 

 - Vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, 

thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên các trường THPT, lực 

lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp 

phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ trong cấp cứu, điều trị do tai nạn và các bệnh về 

máu tại các cơ sở y tế của tỉnh cũng như của Trung ương. 

 - Trong quá trình tổ chức hiến máu tình nguyện đảm bảo vệ sinh, an toàn sức 

khỏe cho các tình nguyện viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Công tác tuyên truyền, vận động 

 Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện qua hệ thống Đài truyền thanh 

3 cấp, lồng ghép qua các hội nghị, tuyên truyền bằng xe phát thanh lưu động đến 9 

xã, phường và tuyên truyền trực quan như phát tờ rơi, chăng treo panô, áp phích… 

nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, mục đích, giá trị nhân văn của 

phong trào hiến máu tình nguyện để người dân tự nguyện, tích cực tham gia hiến 

máu cứu người. 

 2. Tổ chức hiến máu tình nguyện 

 Trên cơ sở chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, thành phố phấn đấu năm 2022 vận 

động hiến máu tình nguyện đạt từ 700-750 đơn vị máu (gửi kèm biểu chỉ tiêu cụ 

thể của từng đơn vị), trong đó: 

 * Đợt 1:  

 - Chỉ tiêu: Vận động 500-600 người đăng ký hiến máu. Phấn đấu đạt 400-

450 đơn vị máu. 
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 - Đối tượng: Cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên khối cơ 

quan, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân các phường, xã trên địa bàn 

thành phố. 

 - Thời gian: Tháng 3 năm 2022. 

- Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hóa thành phố. 

 * Đợt 2: Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm 40 năm 

thành lập Đô thị Tam Điệp (17/12/1982-17/12/2022). 

 - Chỉ tiêu: Vận động từ 300-350 người đăng ký hiến máu. Phấn đấu đạt 250-

300 đơn vị máu. 

 - Đối tượng: Công nhân khu công nghiệp và nhân dân các phường, xã trên 

địa bàn thành phố. 

 - Thời gian: Tháng 11 năm 2022. 

- Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hóa thành phố. 

Lưu ý: Thời gian, địa điểm tổ chức hiến máu sẽ được điều chỉnh phù hợp 

với tình hình dịch bệnh COVID-19 và do sự điều phối của Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện tỉnh. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Hội Chữ thập đỏ thành phố  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành 

phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tuyên truyền vận động hiến máu 

nhân đạo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, Viện Huyết học-Truyền 

máu Trung ương chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để tổ chức tiếp nhận máu an 

toàn tại các điểm hiến máu tình nguyện.  

- Tổ chức tốt phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố và kịp 

thời báo cáo kết quả về UBND thành phố và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. 

 2. Phòng Y tế: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn y tế bảo đảm kỹ thuật 

trong việc tiếp nhận nguồn máu tình nguyện; trực tiếp chỉ đạo việc chăm sóc sức 

khỏe cho các tình nguyện viên hiến máu. 

 3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền 

thanh thành phố 

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và UBND các phường, xã viết các tin, 

bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh ba cấp và các phương triện thông tin 

đại chúng với thời lượng thích hợp để vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham 

gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. 

 Tổ chức tuyên truyền hiến máu tình nguyện bằng các hình thức trực quan 

như treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích... và bố trí điểm tổ chức hiến máu 

tình nguyện tại Nhà Văn hóa thành phố. 
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 4. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên tham gia hiến 

máu tình nguyện cứu người. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối nguồn ngân sách đảm bảo đầy đủ 

kịp thời phục vụ cho các hoạt động hiến máu tình nguyện. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên: 

Tích cực tuyên truyền vận động thành viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, 

nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2022. 

 7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố: Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các 

phường, xã, trường học; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên lực lượng vũ 

trang, Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên 

truyền vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. 

8. UBND các phƣờng, xã 

 Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường, xã; chỉ đạo 

Hội Chữ thập đỏ phường, xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tuyên 

truyền vận động nhân dân các thôn, tổ dân phố tham gia hiến máu tình nguyện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các phường, xã tổng hợp và gửi danh sách các 

tình nguyện viên đăng ký hiến máu (theo mẫu đính kèm) về Ban Chỉ đạo Vận động 

hiến máu tình nguyện thành phố (qua Hội Chữ thập đỏ thành phố) đồng thời gửi bản 

mềm qua địa chỉ Email: hoichuthapdotxtd@gmail.com) trƣớc ngày 10/3/2022./.   
 

Nơi nhận: 
- BCĐ Vận động HMTN tỉnh;  (để /c)        

- Thường trực Thành uỷ; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ Vận động HMTN thành phố;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Đình Chiến 
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CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022 

 (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐ ngày      /02/2022  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 

 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Chỉ tiêu 

vận động đăng 

ký ngƣời hiến 

máu 

Chỉ tiêu 

số ngƣời hiến 

máu 

1 Phường Trung Sơn 70 50 

2 Phường Bắc Sơn 70 50 

3 Phường Nam Sơn 70 50 

4 Phường Tây Sơn 50 30 

5 Phường Tân Bình 50 30 

6 Xã Quang Sơn 50 30 

7 Xã Đông Sơn 50 30 

8 Xã Yên Sơn 50 30 

9 Phường Yên Bình 50 30 

10 Công an thành phố 60 50 

11 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 70 50 

12 Phòng Giáo dục - Đào tạo  120 100 

13 Trường THPT Nguyễn Huệ 20 15 

14 Trường THPT Ngô Thì Nhậm 20 15 

15 Trung tâm GDNN- GDTX thành phố 08 05 

16 Liên đoàn Lao động thành phố 150 120 

Tổng số 958 685 

 

Ghi chú: Các đơn vị tự do trong tuyên truyền vận động, trường hợp 01 người là 

hội viên, đoàn viên của nhiều đoàn thể khác nhau căn cứ vào thời điểm nộp danh 

sách đăng ký tham gia, đơn vị nào nộp trước tính chỉ tiêu cho đơn vị đó (kể cả khác 

xã, phường, đơn vị). Do vậy để tránh trùng lặp thì khi tình nguyện viên đã đăng ký 

tham gia ở đơn vị khác thì không ghi vào danh sách của đơn vị mình. 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022 

ĐƠN VỊ:......................................................................... 

 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ gia đình 
Cân 

nặng 

Số điện thoại 

liên lạc 

Đã hiến máu 

mấy lần 
Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

NGƢỜI LẬP DANH SÁCH 

...................., ngày ...... tháng.........năm 2022 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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