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UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO VĐ HMTN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-BCĐ Hữu Lũng, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện hưởng ứng 

“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4/2021 

và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2021 

 

 Căn cứ Công văn 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 và thực hiện Công văn số 07/HD-BCĐ.HMTN, ngày 12/3/2020 của Ban 

Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn thực 

hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”- 07/4/2021. 

 Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Hữu Lũng xây dựng 

kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2021, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(4/11/1831 – 4/11/2021); kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam (23/11/1946 - 23/11/2021). 

 2. Tổ chức hiến máu nhằm tuyên truyền vận động đông đảo các lực lượng 

xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), tạo dựng nét đẹp văn 

hóa hiến máu cứu người, về truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam 

“Thương người như thể thương thân”,  nâng cao nhận thức về tính nhân đạo cao 

cả trong hiến máu cứu người. 

3. Tổ chức tôn vinh người hiến máu tiêu biểu huyện Hữu Lũng năm 2021 

nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về HMTN cho 

cộng đồng, thông qua các hoạt động này biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá 

nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN của huyện. 

 4. Tổ chức hiến máu từ 01 đến 02 lần/năm, phấn đấu thực hiện đạt và 

vượt chỉ tiêu được giao: 700 đơn vị máu trở lên. 

 II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền Ngày hội hiến máu và tôn vinh HMTN 

1.1. Thời gian: 08h00, ngày 11/4/2021. 

1.2. Địa điểm: Trung tâm huyện và các xã lân cận. 
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1.3. Nội dung: Cấp huyện tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng 

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4 và ngày tổ chức Hiến máu tình 

nguyện vào ngày 17,18/4/2021. 

1.4. Thành phần: Các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên của tỉnh và 

huyện. 

2. Tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2021. 

2.1. Đối tượng, quyền lợi 

  - Tất cả các đối tượng có đủ điều kiện đều được đăng ký và tham gia 

hiến máu: Nam đủ 18 - 60 tuổi; Nữ đủ 18 - 55 tuổi khỏe mạnh, cân nặng từ 45 

kg trở lên. 

 - Người hiến máu được khám, tư vấn sức khỏe, cấp giấy chứng nhận hiến 

máu, nếu không may cần truyền máu sẽ được cấp lượng máu tương đương đã 

hiến, tặng quà lưu niệm, hỗ trợ tiền đi lại và bồi dưỡng ăn uống nhẹ tại chỗ. 

2.2. Chỉ tiêu vận động 

- Vận động được trên 1000 người đăng ký HMTN, phấn đấu tiếp nhận đạt 

700 đơn vị máu trở lên. 

- Trên cơ sở kết quả HMTN năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao 

năm 2021, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện phân bổ chỉ tiêu vận động 

hiến máu năm 2021 cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn 

vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

(Có biểu chỉ tiêu kèm theo). 

 2.3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 02 ngày, 17 và 18/4/2021 (Thứ bẩy và Chủ nhật). 

+ Ngày Thứ bẩy (17/4/2021): UBND các xã, thị trấn; các cơ quan đơn vị, 

doanh nghiệp; trường CĐ Công nghệ và NLĐB. 

+ Ngày Chủ nhật (18/4/2021): Các đơn vị trường học thuộc Phòng 

GD&ĐT; các trường THPT, TTGDTX 2. 

- Địa điểm: Nhà Đa năng UBND huyện Hữu Lũng. 

3. Tổ chức tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2021 

3.1. Thời gian: 08h30, gày 17/4/2021 (Thứ bẩy). 

3.2. Địa điểm: Nhà Đa năng UBND huyện Hữu Lũng. 

3.3. Thành phần:  

- Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng); 

- Đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 
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- Đại biểu Hội chữ thập đỏ và Đoàn thanh niên các cơ sở; 

- Các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào 

HMTN của huyện được tôn vinh; 

- Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trung 

tâm VHTT&TT huyện đến dự và đưa tin. 

3.4. Chương trình:  

- Văn nghệ chào mừng; 

- Lãnh đạo UBND huyện phát biểu; 

- Tình nguyện viên tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện lên 

phát biểu; 

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu 

trong phong trào HMTN của huyện; 

- Ra mắt Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện của huyện. 

 III. THÔNG ĐIỆP 

- “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID”. 

- “Hiến máu an toàn – Phòng chống dịch bệnh COVID-19”. 

- “Hiến máu cứu người – Xin hiến thường xuyên”. 

- “Hiến máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý” 

- “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện tổ chức HMTN và 

tôn vinh tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu năm 2021 là đầu mối phối hợp, 

liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc 

triển khai thực hiện kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng huyện xem xét quyết định. 

- Phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương, khoa Huyết học 

truyền máu Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động 

HMTN tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện tiếp nhận máu; 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 

theo kế hoạch đề ra, tổng hợp danh sách đăng ký, báo cáo kết quả HMTN 

năm 2021; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị về cơ sở vật chất tổ chức 

hiến máu đảm bảo đạt kết quả tốt nhất; 

- Vận Động xây dựng ủng hộ quỹ hiến máu năm 2021. 
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2. Huyện Đoàn than h niên (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị cơ sở vật chất trong công 

tác tổ chức hiến máu và tôn vinh;  

- Tuyên truyền, vận động, tổng hợp danh sách và thông báo các đoàn 

viên, thanh niên, hội viên đăng ký và tham gia HMTN (theo ngành dọc). 

- Cử cán bộ, ĐVTN hỗ trợ công tác chuẩn bị, tổ chức hiến máu và tôn 

vinh; tổng hợp số liệu kết quả hiến máu. 

3. Trung tâm Y tế huyện (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện đến 

tất cả cán bộ, viên chức trong ngành Y tế, vận động cán bộ trong ngành đăng ký 

và tham gia hiến máu tình nguyện. 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; tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trong địa bàn đăng ký và tham 

gia hiến máu tình nguyện;  

- Căn cứ vào số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu và 

điều kiện thực tế, cử một số bác sỹ, điều dưỡng tham gia, hỗ trợ 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. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

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

tiêu được giao; 

- Tổng hợp danh sách đăng ký, thông báo đến tất cả các tình nguyện viên 

đã đăng ký theo ngành dọc tham gia hiến máu; 

- Cử cán bộ hỗ trợ công tác chuẩn bị, tổ chức hiến máu và tôn vinh; 

- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Huyện đoàn tổng hợp số liệu kết quả 

hiến máu. 

5. Liên đoàn Lao động huyện 

- Tuyên truyền vận động tới các đoàn viên, người lao động trong các 

doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Phân bổ chỉ tiêu cụ thể đảm bảo đạt chỉ tiêu 

được giao; 

- Tổng hợp danh sách đăng ký, thông báo đến tất cả các tình nguyện viên 

đã đăng ký tham gia hiến máu; 

6. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hiến máu trên 

các phương tiện thông tin bằng nhiều hình thức như: Phát thanh trên loa đài, 



 5 

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

về HMTN.  

- Tổ chức ghi hình, đưa tin về hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2021. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị địa điểm, trang trí khánh 

tiết, tăng âm loa đài… 

- Bố trí xe ô tô tham gia phát thanh và tuyên truyền lưu động cùng đoàn 

tình nguyện. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Có trách nhiệm thẩm định, tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí tổ 

chức Hiến máu và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu huyện Hữu 

Lũng năm 2021 và hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định. 

8. Phòng Nội vụ huyện 

Tham mưu công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia 

đình tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện năm 2021, trình Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng huyện. 

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 diễn ra Ngày 

hội hiến máu và diễu hành tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu 

tình nguyện 07/4/2021”. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện  

Tuyên truyền, vận động đến toàn thể đoàn viên, hội viên về mục đích, ý 

nghĩa việc hiến máu cứu người, đưa công tác 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 và định hướng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị.  

Tổng hợp danh sách theo ngành dọc gửi về Ban Chỉ đạo và thông báo cho 

cán bộ, hội viên tham gia hiến máu đúng thời gian và địa điểm. 

11. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo 

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, hội 

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

máu tình nguyện đạt kết quả tốt nhất. 

12. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

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 HMTN 

của huyện đạt kết quả cao nhất. 
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13. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo 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. 

Lưu ý:  

- Danh sách đăng ký các cơ quan, đơn vị gửi về Ban chỉ đạo (Qua Hội 

CTĐ) trước ngày 15/4/2021. (Có mẫu danh sách gửi kèm) 

- Các tình nguyện viên khi đi tham gia hiến máu đem theo CMTND. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hữu Lũng. Đề nghị các đơn vị, 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Ban chỉ đạo HMTN tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- TT HU, HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- Các CQ, ban, ngành, đoàn thể huyện (T/h); 

- Các đơn vị trường THPT, TTGDTX (T/h); 

- Thành viên BCĐ VĐ HMTN huyện (T/h); 

- Các cơ quan của tỉnh, TƯ đóng trên địa bàn; 

- Trường Cao đẳng CN&NLĐB; 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu: VT, Hội CTĐ huyện. 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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ĐỊNH HƯỚNG GIAO CHỈ TIÊU HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số: …..  /KH-BCĐ ngày …/3/2021 

 của BCĐVĐ HMTN huyện Hữu Lũng) 

 

STT Đơn vị 

 

Chỉ tiêu 

 

Ghi 

chú 

I Các xã, thị trấn: 350  

1 Xã Thiện Tân 22  

2 Xã Vân Nham 22  

3 Thị trấn Hữu Lũng 20  

4 Xã Minh Sơn 20  

5 Xã Hòa Thắng 15  

6 Xã Tân Thành 22  

7 Xã Đồng Tân 18  

8 Xã Sơn Hà 18  

9 Xã Cai Kinh 15  

10 Xã Hòa Lạc 20  

11 Xã Minh Hòa 10  

12 Xã Hồ Sơn 10  

13 Xã Yên Vượng 10  

14 Xã Hòa Sơn 10  

15 Xã Hữu Liên  10  

16 Xã Minh Tiến 10  

17 Xã Đồng Tiến 10  

18 Xã Thanh Sơn 10  

19 Xã Hòa Bình 10  

20 Xã Nhật Tiến 20  

21 Xã Quyết Thắng 18  

22 Xã Yên Sơn 10  

23 Xã Yên Thịnh 10  
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24 Xã Yên Bình 10  

II 
Khối trường học thuộc PGD&ĐT huyện 

quản lý: 

450  

III Khối các trường THPT 
50  

1 Trường THPT Hữu Lũng 15  

2 Trường THPT Vân Nham 15  

3 Trường THPT Tân Thành 12  

4 Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn 8  

IV 
Liên đoàn Lao động huyện (Đoàn viên 

Công đoàn trong các Doanh nghiệp) 

50  

V Trường CĐ Công nghệ - NLĐB 
70  

VI Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 
30  

Tổng: 
1.000 

 (Tình nguyện viên) 
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…………………………………… 

………………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

......................., ngày……..tháng……năm 2020 

 

DANH SÁCH 

TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA HIẾN MÁU NĂM 2021 

 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Cân 

nặng 

Số CMND Địa chỉ Ghi 

chú 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Người lập biểu 

(Ký tên) 

Thủ trưởng 

(Ký, đóng dấu) 
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