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KẾ HOẠCH
Vận động hiến máu tình nguyện đợt 7 năm 2017

Căn cứ Kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2017 của Ban Chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Hậu Giang;
Ban Vận động HMTN huyện xây dựng Kế hoạch HMTN đợt 7 năm 2017,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh
viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu
cứu người thông qua tổ chức chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông
tin đại chúng. Qua đó, động viên, khuyến khích được nhiều người tham gia hiến
máu tình nguyện.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực
tham gia hiến máu tình nguyện, cung cấp đủ máu cho cấp cứu và điều trị người
bệnh năm 2017; hình thành nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người là nghĩa cử
cao đẹp”.
- Các hoạt động của đợt hiến máu cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu
quả và đạt vượt các chỉ tiêu đề ra. Tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong
cộng đồng.
II. NỘI DUNG:
1. Kêu gọi vận động các lực lƣợng xã hội trong huyện tham gia hƣởng
ứng phong trào HMTN đợt 7 năm 2017:
- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng
lớp Nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa nhân văn của “Chiến dịch” và tích cực hưởng
ứng tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần tự giác, tình nguyện hiến máu
“Kết nối trái tim - Kết nối sự sống”.
- Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài
huyện tài trợ quà tặng, in tờ rơi, băng rôn, áp phích tuyên truyền, hỗ trợ phương
tiện truyền thông phục vụ hoạt động tuyên truyền HMTN.

2. Tổ chức hiến máu:
Ban Vận động HMTN huyện tổ chức 01 điểm hiến máu và tiếp nhận 150
đơn vị máu. Thời gian, địa điểm, số lượng cụ thể như sau:
* Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00’ ngày 19 tháng 9 năm 2017.
* Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Phú Hữu.
* Thời gian lấy máu của từng đơn vị đƣợc chia cụ thể nhƣ sau:
- Xã Phú Tân: Từ 7 giờ 00’ - 8 giờ 30’.
- Xã Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm: Từ 8 giờ 30’ - 10 giờ 00’.
(Ghi chú: Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định,
cá nhân khi đi HMTN phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy
thân có dán ảnh).
* Số lƣợng: Căn cứ vào chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh
giao năm 2017, Ban Vận động HMTN huyện thống nhất phân bổ cho các cơ
quan, đơn vị như sau:
GIAO CHỈ TIÊU ĐỢT 7 CHO CÁC ĐƠN VỊ
Đơn vị

STT

Chỉ tiêu đợt 7 năm 2017
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Xã Phú Hữu

35

2

Xã Phú Tân

95

3

Thị trấn Mái Dầm

20

TỔNG CỘNG

150

Để đảm bảo số lượng túi máu, yêu cầu Ban Vận động HMTN các xã, thị
trấn nêu trên đưa lực lượng đúng số lượng, thời gian quy định theo chỉ tiêu của
Ban Vận động HMTN huyện giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Vận động HMTN các xã, thị trấn lập kế hoạch vận động, giao chỉ
tiêu cho các ngành và các ấp; phân công thành viên Ban Vận động xuống từng
ấp để vận động.
2. Đề nghị Huyện đoàn lập kế hoạch vận động, giao chỉ tiêu cho Đoàn
thanh niên các xã, thị trấn và trường học để vận động.
3. Hội Chữ thập đỏ huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân
dân huyện và Ban Vận động HMTN huyện để thống nhất quan điểm chỉ đạo.
Đồng thời, tổ chức triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Phối hợp với Trung
tâm Truyền máu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cử lực lượng chuyên môn
tư vấn cho các đối tượng đăng ký tham gia HMTN. Chuẩn bị địa điểm để tiếp
nhận máu.
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4. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa các cuộc tuyên truyền, vận
động bằng nhiều hình thức trong cơ quan đơn vị mình và toàn xã hội về công tác
HMTN để cứu người, tuyên truyền những thông điệp như:
- Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng.
- Một giọt máu hồng thêm lòng nhân ái.
- Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp.
5. Các đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, lập kế hoạch và tổ chức
vận động cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan mình tham gia
HMTN. Lập danh sách đăng ký gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện chậm nhất ngày
16 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo danh sách về Trung tâm Truyền máu
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị xuống tiếp nhận máu.
6. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng các
hình thức cổ động như: panô, apphích… Đài Truyền thanh huyện có kế hoạch tổ
chức tuyên truyền trên sóng đài truyền thanh huyện và xã, thị trấn.
7. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở
đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong lực lượng đoàn viên, hội
viên thanh niên tham gia hiến máu.
Trên đây là Kế hoạch vận động HMTN đợt 7 năm 2017, đề nghị các cơ
quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn
vướng mắc, báo cáo về Thường trực Ban Vận động HMTN huyện (Hội Chữ
thập đỏ huyện) để có hướng giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- BCĐ HMTN tỉnh;
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên BVĐ HMTN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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