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KẾ HOẠCH
Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ”
và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu - 14/6” năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-BCĐ ngày 06/9/2019 của Ban Chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu về việc tổ chức chương trình hành
trình đỏ lần thứ VIII năm 2020 “Giọt hồng Sông Đà”, lần thứ III tỉnh Lai Châu.
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Tam Đường xây
dựng Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Hành
trình đỏ” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu - 14/6” năm 2020 cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn
viên, thanh niên và Nhân dân huyện Tam Đường về hiến máu tình nguyện và an
toàn truyền máu.
- Tổ chức thực hiện Chương trình hưởng ứng “Hành trình Đỏ” năm 2020
theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu.
Tham gia các hoạt động của chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Sông Đà
Lai Châu - Sẻ chia và lan toả”.
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ, đoàn viên,
thanh niên huyện với phong trào hiến máu tình nguyện.
- Tôn vinh những tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu, góp phần tôn vinh,
khuyến khích các hoạt động nhân đạo hiến máu cứu người, đồng thời giáo dục
thế hệ trẻ về tình yêu thương cộng đồng, biết chia sẻ, biết sống vì mọi người, ra
sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đảm bảo thiết thực,
hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh giao.
- Các thành phần, đối tượng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện phải
chấp hành đúng các yêu cầu quy trình thủ tục hiến máu tình nguyện và quy định
đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng hành trình đỏ năm 2020 đảm
bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền về Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2020 với thông điệp
chung trong các hoạt động: "Giọt hồng Sông Đà Lai Châu - Sẻ chia và lan toả”
trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin, bài về các sự kiện, hoạt động
của Chương trình trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trên mạng xã hội.
Treo băng zôn, khẩu hiệu về chương trình trên các trục đường chính của huyện.
- Tuyên truyền để mọi người dân hiểu biết về ý nghĩa, lợi ích và tầm quan
trọng của hiến máu cứu người; Tiêu chuẩn, quy định, điều kiện sức khỏe để tham
gia hiến máu; Về phong trào hiến máu tình nguyện, các tấm gương tiêu biểu tham
gia phong trào hiến máu tình nguyện hàng năm.
- Phối hợp với cơ sở tiếp nhận máu thực hiện các biện pháp tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và truyền tải
thông điệp “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid”.
- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện
có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, thành viên
của ngành, tổ chức mình tham gia hiến máu tình nguyện.
- Thời gian tổ chức tuyên truyền: Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này
và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của đơn vị mình chủ động triển khai các hoạt
động tuyên truyền trước, trong và sau chương trình hiến máu. Trong đó công tác
tuyên truyền bắt đầu từ ngày kế hoạch được ban hành, tập trung cao điểm từ ngày
10/6/2020 đến ngày 20/6/2020.
2. Tổ chức hiến máu tình nguyện (không tổ chức Lễ phát động, chỉ tổ
chức xét nghiệm và lấy máu)
2.1. Thành phần
- Đại biểu mời:
+ Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Lai Châu.
+ Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện.
+ Lãnh đạo UBND huyện;
+ Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ
trang huyện.
+ Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN các xã, thị trấn.
- Thành viên Ban Chỉ đạo HMTN huyện.
- Tình nguyện viên tham gia hiến máu.
2.2 Thời gian, địa điểm
- Thời gian hiến máu: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 20/6/2020.
2

- Địa điểm hiến máu: Trung tâm y tế huyện Tam Đường.
- Thời gian nộp danh sách đăng ký hiến máu về thường trực BCĐ vận động
HMTN huyện (Hội CTĐ huyện): Trước ngày 15/6/2020.
2.3. Kinh phí tổ chức chương trình hiến máu
Kính phí tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Hành
trình đỏ” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu - 14/6” năm 2020 được
trích từ nguồn kinh phí do UBND huyện cấp cho các hoạt động đặc thù của Hội
Chữ thập đỏ huyện.
3. Tổ chức tập huấn công tác vận động hiến máu tình nguyện
Tổ chức 01 lớp tập huấn tại huyện về công tác vận động hiến máu tình
nguyện, tư vấn về các bệnh liên quan đến máu cho thành viên BCĐ vận động
HMTN huyện và các tình nguyện viên tại huyện.
4. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tham gia hiến máu
4.1. Chỉ tiêu
- Phấn đấu vận động từ 300 - 350 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng
vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trong toàn huyện tham gia đăng ký
hiến máu.
- Chỉ tiêu số đơn vị máu tiếp nhận: 200 đơn vị máu trở lên.
4.2. Tiêu chuẩn tham gia hiến máu
- Người tham gia hiến máu: Đối với nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi, đối với nữ
từ 18 tuổi đến 55 tuổi; hiện tại khỏe mạnh, cân nặng từ 45 kg trở lên đối với
nam, từ 42 kg đối với nữ, có sức khỏe tốt.
- Không lấy máu đối với các trường hợp: Người mắc các bệnh truyền
nhiễm, người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (đối với nữ), người thực
hiện các ca phẫu thuật dưới 24 tháng; người đang bị ho, cảm, sốt trong thời gian
01 tuần trước khi hiến máu.
- Thời gian tối thiểu giữa các lần hiến máu là 12 tuần đối với cả nam và nữ.
*Lưu ý:
- Đêm hôm trước ngày hiến máu:
+ Không thức quá khuya, không uống rượu, bia.
+ Không ăn chất có nhiều chất đạm, đường, mỡ.
- Buổi sáng ngày đi hiến máu:
+ Ăn nhẹ trước khi đi, hạn chế thức ăn béo, ngọt.
5. Tổ chức hiến máu
- Các cá nhân đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện hoàn thiện thủ
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tục, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận danh sách; tổ chức xét nghiệm và tiến hành hiến
máu theo sự hướng dẫn chuyên môn của cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa
tỉnh Lai Châu.
- Để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo đề
nghị các đơn vị cử người đến tham gia hiến máu theo đúng khung thời gian đã
được phân công.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Chữ thập đỏ huyện
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, chuẩn bị các điều kiện cần
thiết cho lớp tập huấn vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức chương trình
hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” và “Ngày thế
giới tôn vinh người hiến máu - 14/6” năm 2020 diễn ra theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình
nguyện trong toàn huyện, đảm bảo tài liệu về hiến máu tình nguyện phục vụ cho
công tác tuyên truyền.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hưởng ứng “Hành
trình đỏ” về Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
- Phối hợp với Hội CTĐ huyện chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất
cần thiết cho công tác tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương
trình “Hành trình đỏ” đảm bảo diễn ra theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị các điều kiện về trang thiết
bị, vật tư kỹ thuật, tổ chức tiếp nhận thu gom máu an toàn, kịp thời. Đảm bảo
công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Lập sổ quản lý, theo dõi người HMTN. Tổng hợp báo cáo về Thường trực
Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện kết quả đạt được sau đợt tổ chức lấy máu.
- Cử cán bộ y tế làm tốt công tác phối hợp khám sàng lọc và tư vấn sức
khỏe, đo thân nhiệt cho các tình nguyện viên đến tham gia hiến máu tình nguyện.
3. Huyện Đoàn
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên trong
toàn huyện về ý nghĩa, mục đích của phong trào hiến máu tình nguyện.
- Chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng các đợt tuyên truyền,
vận động hiến máu; sẵn sàng hiến máu đột xuất khi bệnh viện cần máu để kịp
thời điều trị, cấp cứu bệnh nhân.
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- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện cử cán bộ, đoàn viên thanh niên,
hướng dẫn người tham gia hiến máu, phát tờ rơi tuyên truyền, chuẩn bị bàn ghế
cho chương trình Hiến máu tình nguyện.
- Cử lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh trước, trong
và sau chương trình.
- Số lượng: 100 đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu trở lên.
- Thời gian tham gia hiến máu: Từ 8h10’ - 9h30’ ngày 20/6/2020.
4. Phòng Văn hoá - Thông tin
- Treo băng zôn, dán pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày
15/6/2020 tại các vị trí thích hợp.
- Trang trí khánh tiết; Chuẩn bị tăng âm, loa đài cho chương trình hiến máu.
- Tổ chức tuyên truyền trước trong và sau các chương trình, hoạt động hiến
máu tình nguyện bằng xe văn hóa thông tin lưu động trên các trục đường chính
của huyện, cao điểm từ ngày 17/6 đến 19/6/2020.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các đơn vị trường học
lồng ghép nội dung truyền thông hiến máu nhân đạo tại các buổi sinh hoạt ngoại
khoá để chuyển tải nội dung truyền thông về hiến máu nhân đạo đến cán bộ
công chức, viên chức, giáo viên và các em học sinh trong toàn huyện.
- Vận động lực lượng cán bộ, viên chức tham gia HMTN hưởng ứng
chương trình “Hành trình đỏ” và đăng ký hiến máu tình nguyện.
- Cử cán bộ theo dõi thành viên tham gia hiến máu của đơn vị mình.
- Số lượng: 120 cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu trở lên.
- Thời gian tham gia hiến máu: Từ 9h30’ đến 11h30’, ngày 20/6/2020.
6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức đưa tin, bài về vai trò, ý nghĩa
của hoạt động hiến máu cứu người, giữ gìn sức khoẻ tốt để hiến máu an toàn,
chất lơụng; tuyên truyền, đưa hình ảnh các hoạt động trước, trong và sau chương
trình hiến máu tình nguyện, các tấm gương tiêu biểu trong phong trào HMTN
trên phương tiện truyền thanh, truyền hình huyện. Qua đó nâng cao nhận thức
của mỗi cá nhân trong cộng đồng về phong trào HMTN.
7. Liên đoàn Lao động huyện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về mục đích ý nghĩa của
chương trình hưởng ứng “Hành trình đỏ” tới các công đoàn viên trong toàn
huyện.
- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia HMTN
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hưởng ứng “Hành trình đỏ”.
- Số lượng: 50 cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu trở lên.
- Thời gian tham gia hiến máu: Từ 7h30’ - 8h10’ ngày 20/6/2020.
8. Công an huyện
- Vận động 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia đăng ký hiến máu.
- Thời gian tham gia hiến máu: Từ 7h00’ - 7h30’ ngày 20/6/2020.
9. Các thành viên khác trong BCĐ HMTN
- Theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông
về mục đích ý nghĩa của Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Sông Đà Lai
Châu - Sẻ chia và lan toả” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”.
- Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, đoàn viên, hội viên trong tổ chức, đơn vị mình tham gia chương
trình Hưởng ứng“Hành trình Đỏ”.
10. Ban chỉ đạo vận động HMTN các xã, thị trấn
- Chỉ đạo các bản tuyên truyền về nội dung kế hoạch tổ chức hiến máu
hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” với thông điệp “Hiến máu an
toàn - Không ngại Covid” trên hệ thống loa và tại các buổi họp bản. Vận động
cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng chương trình “Hành trình
đỏ” năm 2020 theo kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương
trình “Hành trình đỏ” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” năm 2020.
Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Tam Đường đề nghị thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ VĐHMTN tỉnh Lai Châu (B/c);
- TT. Huyện uỷ (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c) ;
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);
- Thành viên BCĐ VĐ HMTN huyện;
- BCĐ VĐ HMTN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BCĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

Ủy ban nhân dân huyện
Tam Đường
Tỉnh Lai Châu
28-05-2020 10:25:37
+07:00

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Cao Trang Trọng
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