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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động và tổ chức các sự kiện hiến máu tình  

nguyện tỉnh Lai Châu năm 2021 
____________ 

 

Căn cứ tình hình thực hiện công tác vận động Hiến máu tình nguyện 

(HMTN) năm 2020; chỉ tiêu vận động Hiến máu tình nguyện năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia HMTN giao cho tỉnh Lai Châu. Để đáp ứng yêu cầu máu cho 

cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, 

đặc biệt đề cao và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của việc Hiến máu tình nguyện. 

2. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, đoàn 

thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân hiểu sâu sắc về giá trị nhân văn 

của phong trào hiến máu tình nguyện. Vận động Nhân dân tham gia HMTN, góp 

phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y 

tế và sẵn sàng ứng phó khi thảm họa xảy ra. 

3. Đẩy mạnh sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn 

thể và toàn xã hội với phong trào HMTN. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự 

bền vững của phong trào HMTN trên địa bàn toàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền  

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động HMTN bằng nhiều hình thức phong phú 

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

của phong trào hiến máu tình nguyện. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi, tranh 

ảnh, pa nô, áp phích; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố để nâng cao hiểu biết cho mọi 

người về phong trào HMTN, tôn vinh các tấm gương tiêu biểu tham gia phong 

trào HMTN hàng năm; tổ chức tọa đàm giao lưu với các tấm gương tích cực 

tham gia hiến máu, các cá nhân được cứu sống nhờ truyền máu từ nguồn máu 

của những người HMTN. 

- Tuyên truyền phổ biến về tiêu chuẩn quy định điều kiện, sức khoẻ tham 

gia hiến máu theo quy định của Bộ Y tế, nâng cao hiểu biết của Nhân dân về 
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Hiến máu theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe mà còn 

có tác dụng tốt đến sức khoẻ của người tham gia HMTN. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động HMTN tập trung trong các trường trung 

học, cao đẳng chuyên nghiệp và các đơn vị lực lượng vũ trang; mở rộng đối 

tượng đến các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hội viên Chữ 

thập đỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Mở rộng các đối tượng tham gia HMTN, không 

chỉ trong lực lượng thanh niên, đoàn viên, cán bộ công chức mà đến tất cả mọi 

tầng lớp Nhân dân, từng bước đưa tỷ lệ người tham gia HMTN đạt mức 2% dân 

số. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN của tỉnh có trách nhiệm 

tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ hội viên, thành viên của ngành, tổ 

chức mình tự nguyện tham gia HMTN.  

- Chủ nhiệm các Câu lạc bộ (Bí thư Chi đoàn) là cầu nối giữa Ban Chỉ đạo 

HMTN với các tình nguyện viên HMTN; có trách nhiệm quản lý, theo dõi (số 

lượng cá nhân tham gia, số điện thoại riêng hoặc cơ quan nơi làm việc); làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích người thân, bạn bè, đồng nghiệp, 

các thành viên trong câu lạc bộ tích cực tham gia hiến máu. Kịp thời đề xuất với 

Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khen thưởng các thành viên có thành tích 

xuất sắc tham gia phong trào HMTN trong năm. 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân hưởng ứng và 

tham gia HMTN trong dịp “Tết và Lễ hội Xuân Hồng”,“Những giọt máu hồng 

hè”,“Ngày toàn dân tham gia hiến máu -7/4”,“Ngày Quốc tế Người hiến máu - 

14/6”... lồng ghép tổ chức phát động tiếp nhận máu tại tuyến huyện hoặc tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động và tư vấn trực tiếp cho người tham gia hiến 

máu thông qua các đợt tiếp nhận máu tập trung tại tuyến tỉnh, huyện; lồng ghép 

tuyên truyền về bệnh Thalassemia (Tan máu bẩm sinh), hiến mô, hiến tạng, hiến 

bộ phận cơ thể người; kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình 

nguyện cấp xã, phường, thị trấn; khảo sát thống kê thành lập các tổ, Câu lạc bộ 

nhóm máu hiếm, gia đình dòng họ, các tổ chức cơ quan đơn vị làm tốt trong công 

tác vận động và HMTN. 

- Tổ chức tốt việc tôn vinh khen thưởng người HMTN nhân “Ngày Quốc tế 

Người hiến máu - 14/6”, “Ngày Quốc tế tình nguyện - 5/12” tại tuyến tỉnh, 

huyện; góp phần phát triển bền vững lực lượng tham gia HMTN. 

2. Tổ chức các đợt vận động hiến máu tình nguyện 

Thực hiện chỉ tiêu vận động hiến máu của Ban Chỉ đạo Quốc gia giao, căn 

cứ vào nhu cầu sử dụng máu của tỉnh năm 2021. Ban Chỉ đạo vận động HMTN 

phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thành phố và thời gian dự kiến tổ chức 

các đợt phát động và tiếp nhận máu năm 2021 như sau: 

(Bảng chi tiết kèm theo). 

*Đợt 1: Tháng 12/2020 hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện 

trong dịp Tết và Lễ  Hội Xuân Hồng năm 2021”. 
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- Chỉ tiêu: 100 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 25/12/2020. 

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu hoặc Công ty Điện lực tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Giám 

đốc Công ty Điện lực tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Công ty Điện lực tỉnh, Đoàn 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

* Đợt 2: Tháng 01/2021 - Hưởng ứng phong trào Hiến máu tình 

nguyện trong dịp “Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2021. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 15/01/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế thành phố Lai Châu. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN thành phố Lai Châu. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố Lai Châu; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế thành phố Lai Châu. 

* Đợt 3: Tháng 03/2021 - Nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 05/3/2021.  

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Sìn Hồ. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Sìn Hồ; Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. 

* Đợt 4: Tháng 03/2021 - Nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 

- Chỉ tiêu: 210 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 19/3/2021. 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng cộng đồng. 

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Giám hiệu 

các Trường: Cao đẳng Cộng đồng, Trung tâm GDTX - HN, Trường Dân tộc Nội trú 

tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường: Cao đẳng Cộng đồng, Trung tâm 

GDTX - HN, Trường Dân tộc nội trú tỉnh. 

* Đợt 5: Tháng 4/2021 - Nhân Ngày toàn dân Hiến máu tình 

nguyện -7/4/2021. 
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- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 07/4/2021. 

-  Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Mường Tè. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Mường Tè. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Mường Tè; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Mường Tè. 

* Đợt 6: Tháng 4/2021 - Nhân Ngày toàn dân Hiến máu tình 

nguyện - ngày 7/4/2021. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 23/4/2021. 

 - Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Nậm Nhùn. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Nậm Nhùn. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Nậm Nhùn; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn. 

* Đợt 7: Tháng 5/2021 - Hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 

2021”. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 07/5/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Phong Thổ. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Phong Thổ. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Phong Thổ; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Phong Thổ. 

* Đợt 8: Tháng 5/2021 - Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần 

thứ IX “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ IV, năm 2021. 

- Chỉ tiêu: 250 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 21/5/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Than Uyên. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Than Uyên. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Than Uyên; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Than Uyên. 

* Đợt 9: Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ IX tuyên 

truyền từ 07/5 đến 19/8/2021, tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt 

hồng Sông Đà” lần thứ IV, tỉnh Lai Châu. 
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- Chỉ tiêu: 3.950 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 09/6/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. 

- Đơn vị chỉ đạo: Viện huyết học & Truyền máu Trung ương; Ban Chỉ đạo 

vận động HMTN tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Viện huyết học và Truyền máu Trung ương; Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh; Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố; Liên đoàn Lao động 

tỉnh; Liên đoàn Lao động thành phố; Công đoàn ngành Y tế; Đoàn Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Chữ thập 

đỏ thành phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; các Câu lạc bộ Hội nhóm. 

* Đợt 10: Tháng 6/2021 - Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần 

thứ IX “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ IV, năm 2021. 

- Chỉ tiêu: 250 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 18/6/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Tam Đường 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Tam Đường. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Tam Đường; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Tam Đường. 

* Đợt 11: Tháng 7/2021 - Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần 

thứ IX “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ IV, năm 2021. 

- Chỉ tiêu: 250 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 02/7/2021. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao huyện Tân Uyên. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Tân Uyên. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Tân Uyên; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Tân Uyên. 

* Đợt 12: Tháng 8/2021 - Hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu 

hồng hè 2021”. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 27/8/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. 

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo 

vận động HMTN huyện Sìn Hồ. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Sìn Hồ; Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ. 
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* Đợt 13: Tháng 9/2021 - Hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu 

hồng hè 2021”. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 10/9/2021. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Nậm Nhùn. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Nậm Nhùn. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Nậm Nhùn; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn. 

* Đợt 14: Tháng 9/2021 - Hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu 

hồng hè 2021”. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 24/9/2021. 

- Địa điểm: Trung Tâm y tế huyện Mường Tè. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Mường Tè. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Mường Tè; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Mường Tè. 

* Đợt 15: Tháng 10/2021 - Nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam - 15/10. 

- Chỉ tiêu: 200 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 08/10/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Phong Thổ. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Phong Thổ. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Phong Thổ; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Phong Thổ. 

* Đợt 16: Tháng 10/2021 - Nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam - 15/10. 

- Chỉ tiêu: 150 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 22/10/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Than Uyên. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Than Uyên. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Than Uyên; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Than Uyên. 



 

 

7 

* Đợt 17: Tháng 11/2021 - Hưởng ứng “Ngày Quốc tế tình nguyện - 

05/12”.  

- Chỉ tiêu: 150 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 12/11/2021. 

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường. 

- Đơn vị phối hợp chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo 

vận động HMTN huyện Tam Đường. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Tam Đường; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Tam Đường. 

* Đợt 18: Tháng 11/2021 - Hưởng ứng “Ngày Quốc tế tình nguyện - 

05/12”. 

- Chỉ tiêu: 150 đơn vị máu. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: 26/11/2021. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao huyện Tân Uyên. 

- Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN huyện Tân Uyên. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Tân Uyên; Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm y tế huyện Tân Uyên. 

3. Công tác tôn vinh khen thưởng, sơ kết, tổng kết phong trào HMTN 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các 

huyện, thành phố làm tốt công tác tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia 

đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu 

tình nguyện toàn tỉnh nhân dịp“Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6”;“Ngày 
Quốc tế tình nguyện - 05/12”. 

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào HMTN năm 2021, báo 

cáo tổng kết những thuận lợi, khó khăn, đề xuất về Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ 

quan Trường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh để tổng hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tham mưu trực 

tiếp UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo vận động 

HMTN các huyện, thành phố. Theo dõi danh sách người tham gia hiến máu, 

phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh tổ chức phong trào HMTN, các đợt hiến 

máu trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả. 

- Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động 

trong năm; xây kế hoạch, công văn chỉ đạo cụ thể cho từng đợt tổ chức tuyên 

truyền, vận động và hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh. 
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- Đảm bảo tài liệu về hiến máu tình nguyện phục vụ cho công tác tuyên 

truyền; phối hợp Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố tổ chức 

tập huấn các kỹ năng tuyên truyền vận động Hiến máu tình nguyện. 

- Rà soát, lựa chọn các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác HMTN và vận động HMTN đề xuất tôn vinh khen thưởng kịp 

thời. 

2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khoa huyết học truyền máu, Trung tâm y 

tế huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện phương tiện vật tư kỹ thuật tổ chức 

tiếp nhận máu an toàn kịp thời tại các điểm hiến máu trong toàn tỉnh; bố trí cán 

bộ làm tốt công tác tư vấn cho người hiến máu vào các đợt tổ chức lấy máu; 

Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu đảm bảo nhân lực trong việc tiếp 

nhận máu tại Chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ IV, tỉnh 

Lai Châu năm 2021, dự kiến 09/6/2021. 

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc người hiến máu tình nguyện; đảm 

bảo chế độ cho người hiến máu, đơn vị làm công tác tuyên truyền, vận động 

HMTN theo đúng Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài 

chính; Thông tư số 05/2017/TT - BYT ngày 17/4/2017 và Thông tư số 

20/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế tại các đợt hiến máu do Bệnh 

viện đa khoa tỉnh trực tiếp tiếp nhận máu. 

- Tổng hợp danh sách người hiến máu báo cáo về Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh kết quả đạt được sau các 

đợt tổ chức tiếp nhận máu kịp thời. 

- Tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình 

ngành Y tế có thành tích xuất sắc trong hiến máu, vận động HMTN tiêu biểu, 

hưởng ứng “Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6”,“Ngày Quốc tế tình nguyện - 

05/12”. 

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên trong 

toàn tỉnh về ý nghĩa, mục đích phong trào hiến máu tình nguyện. 

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc, Huyện, Thành đoàn tích cực huy 

động lực lượng tham gia các đợt tuyên truyền, vận động, tổ chức phát động và 

tiếp nhận máu tại các huyện, thành phố, tỉnh; sẵn sàng tham gia hiến máu đột 

xuất khi Bệnh viện cần máu để kịp thời điều trị, cấp cứu bệnh nhân. 

- Tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình đoàn 

viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong hiến máu, vận động HMTN tiêu biểu, 

hưởng ứng “Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6”, “Ngày Quốc tế tình nguyện - 
05/12”. 

4. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Chỉ đạo, huy động lực lượng đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng 

tham gia các đợt tuyên truyền, vận động, tổ chức tiếp nhận máu tại tỉnh, các 
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huyện, thành phố, chủ động huy động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia 

hiến máu tình nguyện Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Sông 
Đà” lần thứ IV, tỉnh Lai Châu đảm bảo chỉ tiêu giao. 

- Tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình 

đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động HMTN 

tiêu biểu, hưởng ứng “Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6”,“Ngày Quốc tế 
tình nguyện - 05/12”. 

5. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Chỉ đạo các Đoàn khối huy động lực lượng tích cực hưởng ứng tham gia 

các đợt tuyên truyền, vận động, tổ chức phát động và tiếp nhận máu tại tỉnh, các 

huyện, thành phố; chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ IV, 

tỉnh Lai Châu đảm bảo chỉ tiêu. 

6. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo, huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng tham 

gia các đợt phát động hiến máu tình nguyện tại tỉnh, các huyện, thành phố; 

chương trình Hành trình đỏ “Giọt hồng Sông Đà” lần thứ IV, tỉnh Lai Châu đảm 

bảo chỉ tiêu giao. 

- Cử cán bộ đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện Hiến 

máu tình nguyện “Hành trình đỏ”. 

7. Các sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Ban Dân tộc 

tỉnh 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ 

trong ngành thuộc cấp mình quản lý, tích cực tham gia hưởng ứng và hiến máu 

tình nguyện các đợt tại tỉnh, các huyện thành phố. 

- Tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình 

cán bộ trong ngành có thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện tiêu biểu, 

hưởng ứng“Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6”, “Ngày Quốc tế tình nguyện - 
05/12”. 

8. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện Kế hoạch 

theo quy định của Luật Ngân sách. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

Chủ động, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện trong năm; 

tuyên truyền các hoạt động HMTN, các đợt tổ chức HMTN toàn tỉnh, các tấm 

gương tiêu biểu trong phong trào HMTN. 

10. UBND các huyện, thành phố (Ban Chỉ đạo vận động HMTN) 

- Xây dựng kế hoạch HMTN tại huyện, thành phố; tổ chức các đợt phát 

động HMTN và tiếp nhận máu trên địa bàn. Chủ động phối hợp với cơ quan 
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thông tin đại chúng các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động HMTN 

sâu rộng trong Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú vào các đợt cao điểm 

nhân “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện -7/4”;“Ngày thế giới tôn 
vinh người hiến máu tình nguyện- 14/6”... 

- Rà soát, lựa chọn các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác hiến máu và vận động HMTN nhằm đề xuất khen thưởng, tổ chức 

tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân. 

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; thành 

viên BCĐ vận động HMTN tỉnh 

- Xác định việc tham gia hiến máu tình nguyện là một nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng 

vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện. Huy động lực lượng tham gia công tác 

tuyên truyền, các hoạt động sự kiện hiến máu tình nguyện trong năm 2021. 

- Kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng, có chính sách phúc lợi của 

cơ quan đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, 

người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu nhắc lại nhiều 

lần. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo 

vận động Hiến máu tình nguyện các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức 

thực hiện./. 
 

     Nơi nhận: 

- BCĐ QG VĐHMTN;                

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh;                    (để b/c) 

- UBND tỉnh: U1; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ HMTN tỉnh; 

- UBND, BCĐ HMTN các huyện, thành phố; 

- Các câu lạc bộ HMTN tại tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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