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KẾ HOẠCH 
Thực hiện vận động Hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện và  

tổ chức Lễ hội Xuân Hồng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 08/11/2019 của Ban Chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam về việc thực hiện vận động hiến 

máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu 

tình nguyện huyện Lý Nhân xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động Hiến 

máu tình nguyện và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 

các xã, thị trấn trong huyện thực hiện vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 

và Lễ hội Xuân Hồng xuân Canh Tý năm 2020 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, 

các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến máu 

tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào hiến 

máu tình nguyện. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức các đợt vận động, tuyên truyền trong lãnh đạo quản lý, cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, lực lượng vũ trang, các 

doanh nghiệp, bệnh viên, trường học… bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

 - Tích cực hưởng ứng tham gia “Lễ hội Xuân Hồng năm 2020” của Ban 

Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. 

 - Thực hiện tốt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. 

 - Tiến hành, tổng kết, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Tuyên truyền sâu rộng về công tác hiến máu tình nguyện. 

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể của từng địa phương, đơn vị, phân công 

nhiệm vụ cho từng ngành, đoàn thể chủ trì tổ chức vận động đông đảo các lực 

lượng xã hội tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 

theo chỉ tiêu được giao. 

 - Phát động phong trào "Đầu xuân hiến máu cứu người" nhằm động viên đông 

đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu trong dịp trước Tết Nguyên đán. 

 - Mỗi xã, thị trấn, cơ quan đơn vị vận động đăng ký từ 1 - 2 người hiến 

máu dự bị, sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết Canh Tý năm 2020. 
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 - Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân ủng hộ quà tặng, in tờ 

rơi, áp phích tuyên truyền, hỗ trợ phương tiện truyền thông... phục vụ hoạt động 

tuyên truyền hiến máu tình nguyện. 

 2. Hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng năm 2020 

- Các đơn vị vận động những người lãnh đạo quản lý, nhà chùa và cán bộ, 

công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực 

hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng năm 2020 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh Hà Nam phát động, tham gia hiến máu Lễ hội Xuân Hồng - 

Xuân Canh Tý 2020.  

- Lễ hội Xuân hồng năm 2020 được tổ chức vào ngày 13/12/2019 (tức 

ngày 18/11 âm lịch). 

- Điều kiện đăng ký tham gia hiến máu: Tuổi từ 18 đến 60 đối với cả nam và 

nữ; cân nặng nam 45 kg trở lên, nữ 42 kg trở lên; khoảng cách giữa 2 lần hiến máu 

là 12 tuần; không có các bệnh lây truyền qua đường máu, các bệnh mãn tính… 

Lưu ý: Các đơn vị nhắc các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình 

nguyện phải mang theo một trong các loại giấy tờ sau: “Giấy chứng minh nhân 

dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy chứng minh quân đội, công an, 

giấy phép lái xe,…" để Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương kiểm tra 

theo quy định của Bộ Y tế. (nếu tình nguyện viên quên không mang theo giấy tờ 

tùy thân thì có thể chụp ảnh nguyên bản hai mặt giấy chứng minh nhân dân vào 

điện thoại để xuất trình khi cần thiết). 

 3. Tổ chức chiến dịch truyền thông đại chúng về hiến máu tình nguyện 

  Đẩy mạnh tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trong dịp Lễ hội Xuân 

Hồng năm 2020 qua hệ thống truyền thanh, thông qua trực quan: băng zôn, áp 

phích, các hoạt động tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bản tin 

tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung 

đông người nhằm kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong 

trào "Đầu Xuân hiến máu tình nguyện".  

 4. Chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2020  

(có phụ lục kèm theo). 

 Năm 2020 huyện Lý Nhân tổ chức làm 2 đợt hiến máu. 

 * Đợt 1: Tổ chức từ 7h30 đến 11h00, ngày 13/12/2019 (tức ngày 18/11 âm lịch). 

 Địa điểm: Tại nhà ăn huyện Lý Nhân. 

 * Đợt 2 Thời gian tổ chức (dự kiến trong tháng 8, sẽ có lịch cụ thể sau) 

 Tổ chức tổng kết, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện vào dịp tổng kết cuối năm 2020. 

5. Quyền lợi của đơn vị và người hiến máu 

 * Đơn vị thực hiện chỉ tiêu hiến máu: Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp 

tuyên truyền vận động thực hiện chỉ tiêu hiến máu do BCĐ huyện giao, mức chi 

bình quân tối đa là 20.000đồng/01người hiến được máu.  

 *Đối với người tham gia hiến máu 

- Được kiểm tra và tư vấn sức khoẻ, xét nghiệm máu miễn phí…  
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 - Hiến máu từ 09 lần trở lên được đề nghị các cấp tôn vinh khen thưởng. 

 - Hiến máu từ 15 lần trở lên được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 

hoặc giải thưởng Karl Landsteiner dành cho người hiến máu tiêu biểu. 

 - Bản thân trong trường hợp phải truyền máu sẽ được Viện Huyết học và 

truyền máu Trung ương truyền đủ số đơn vị máu đã hiến tặng (nếu có nhu cầu) 

nên các TNV phải giữ giấy chứng nhận qua các lần hiến máu. 

- Người hiến máu được hưởng các chế độ sau:  

+ Chế độ ăn nhẹ tại chỗ: 30.000đ/người 

+ Tiền xăng xe: 50.000đ/người 

+ Quà tặng: 01 đơn vị máu 250ml nhận quà tặng trị giá 100.000đ; 350ml 

nhận quà tặng trị giá 150.000đ; 450ml nhận quà tặng trị giá 180.000đ. 

 III. THÔNG ĐIỆP 

 1. "Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc" 

 2. "Lễ hội Xuân hồng - Triệu ước mơ, một hành động" 

 3. "Lễ hội Xuân hồng - Trái tim nhân ái" 

 4. "Kết nối trái tim - Kết nối sự sống" 

 5. "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng" 

 6. "Mỗi giọt máu - Một tấm lòng" 

 7. "Hiến máu cứu người  - Xin đừng thờ ơ" 

 8. "Nối vòng tay tình nguyện - Sẻ giọt máu yêu thương" 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện-cơ quan Thường trực của BCĐ vận 

động Hiến máu tình nguyện huyện chủ trì phối hợp với Huyện Đoàn, tham mưu 

giúp BCĐ phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện 

kế hoạch này và thường xuyên tổng hợp báo cáo về BCĐ huyện và tỉnh. 

 - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2020 xây 

dựng kế hoạch, vận động từ những người lãnh đạo quản lý, cán bộ, công nhân, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đăng ký 

tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời bố trí công việc hợp lý, quan tâm tạo 

điều kiện để các tình nguyện viên yên tâm tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Lãnh đạo Phòng giáo dục&đào tạo huyện có văn bản chỉ đạo BGH các 

trường Mầm non, Tiểu học và THCS vận động cán bộ quản lý, giáo viên tại các 

trường đăng ký tham gia hiến máu theo chỉ tiêu BCĐ của các xã, thị trấn giao. 

- Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, doanh 

nghiệp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực đăng ký 

tham gia hiến máu TN theo chỉ tiêu của đơn vị đạt kết quả cao. 

 - Các đơn vị làm tốt công tác sơ tuyển, lập danh sách theo mẫu gửi về 

BCĐ vận động Hiến máu tình nguyện huyện qua cơ quan Hội Chữ thập đỏ 

huyện, Email: hoichuthapdolynhan@gmail.com kèm theo bản có dấu trước ngày 

09/12/2019. Kết quả thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện là một trong những 

mailto:hoichuthapdolynhan@gmail.com
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tiêu chí đánh giá, xếp loại phong trào thi đua trong năm 2020 của các cơ quan, 

đơn vị, các xã,TT. 

 - Các thành viên BCĐ vận động Hiến máu tình nguyện huyện, các xã, thị 

trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc các đơn vị được phân 

công phụ trách hoàn thành tốt chỉ tiêu hiến máu được giao năm 2020. 

 Trên đây là kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, BCĐ vận 

động Hiến máu tình nguyện huyện đề nghị BCĐ vận động hiến máu tình nguyện 

các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu 

kế hoạch giao./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ vận động HMTN tỉnh;          

- TT Huyện uỷ, LĐ UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu HM;  

- TV BCĐ huyện;  

- Lưu: VT, Hội CTĐ. 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Nhương 
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